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Predlog spremembe 197
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V primeru nesprejemljivega tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje zaradi uporabe 
snovi, predvsem snovi iz Priloge III, ki ga 
je treba obravnavati na ravni celotne 
Skupnosti, se seznam prepovedanih snovi 
iz Priloge IV pregleda po metodologiji, ki 
temelji na postopku iz členov 69 in 72 
Uredbe (ES) št. 1907/2006.

7. Komisija spremeni seznam 
prepovedanih snovi v Prilogi IV, če 
obstaja mnenje, da prisotnost neke snovi v 
OEEO predstavlja tveganje za zdravje 
ljudi ali okolje zato, ker ima ta snov 
nevarne lastnosti, ker ni ustrezno 
nadzorovana in ker jo je treba 
obravnavati na ravni celotne Unije.

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 18(2).

Vrednotenje snovi za prihodnje omejitve 
in izjeme v okviru te direktive: 
- temelji na zanesljivih znanstveno 
dokazanih dejstvih,
- vključuje vpliv alternativ in

- upošteva:

(a) socialno-ekonomske vidike ter

(b) razpoložljivost in zanesljivost 
alternativ.

Metodologija za ocenjevanje omejitev in 
izjem pri snoveh upošteva pozitiven in 
negativen vpliv na zdravje ljudi ter 
varnost snovi in možnih alternativ glede:

- vseh ustreznih življenjskih obdobij, 
vključno s scenariji za ponovno uporabo, 
recikliranje in obdelavo OEEO po koncu 
njene življenjske dobe.
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- nenadzorovanega širjenja ali disperzije v 
okolje in

- izpostavljenosti delavcev ali okolja tem 
snovem.

Dodajanje novih snovi v Prilogo IV se 
obravnava po tem, ko Komisija ali katera 
izmed držav članic predloži potrebno 
dokumentacijo in po posvetovanju z:

- odborom, ustanovljenim na podlagi 
člena 18 Direktive 2006/12/ES;

- odborom za oceno tveganja pri Evropski 
agenciji za kemikalije, ustanovljenem v 
skladu z Uredbo 1907/2006;

- zainteresiranimi stranmi, vključno z 
gospodarskimi subjekti, podjetji za 
reciklažo, podjetji za obdelavo, okoljskimi 
organizacijami ter združenji delavcev in 
potrošnikov.

Dokumentacija se sklicuje na katero koli 
poročilo o kemijski varnosti ali oceno 
tveganja, predloženo v skladu z Uredbo 
(ES) št 1907/2006, in na katero koli  
ustrezno oceno tveganja, predloženo za 
namene drugih uredb ali direktiv Unije.

Or. en

Obrazložitev

Prihodnje omejitve in izjeme snovi na podlagi Direktive RoHS morajo temeljiti na celoviti 
oceni, zlasti ob upoštevanju najnovejših znanstvenih dokazov.  Namen spremembe je 
zagotoviti, da so merila in postopek ocenjevanja jasni in nedvoumni.
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Predlog spremembe 198
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V primeru nesprejemljivega tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje zaradi uporabe 
snovi, predvsem snovi iz Priloge III, ki ga 
je treba obravnavati na ravni celotne 
Skupnosti, se seznam prepovedanih snovi 
iz Priloge IV pregleda po metodologiji, ki 
temelji na postopku iz členov 69 in 72 
Uredbe (ES) št. 1907/2006. Navedeni 
ukrepi za spremembo nebistvenih določb te 
direktive se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(2).

7. Komisija ob upoštevanju 
previdnostnega načela pregleda in 
spremeni seznam prepovedanih snovi v 
Prilogi IV, če oceni, da posamezne snovi v 
EEO ali njihovi odpadni produkti 
škodujejo okolju prijazni predelavi in 
odstranitvi odpadne EEO ali imajo 
škodljive učinke za zdravje ljudi ali okolje 
med uporabo in predelavo EEO. Komisija 
v ta namen sprejme metodologijo za 
pregled in spreminjanje Priloge IV, pri 
tem pa zlasti upošteva, ali bi lahko 
uporaba snovi:
(a) imela negativen učinek na možnosti 
priprave EEO za ponovno uporabo ali 
recikliranja materialov iz odpadne EEO; 
(b) povzročila nenadzorovano širjenje ali 
disperzijo v okolje snovi ali nevarnih 
ostankov ali produktov degradacije med 
pripravami materialov iz OEEO na 
ponovno uporabo, recikliranje ali drugo 
predelavo;
(c) povzročila prekomerno izpostavljenost 
delavcev, udeleženih pri zbiranju ali
predelavi OEEO.
Takšna metodologija upošteva, da je treba 
zagotoviti skladnost s preostalo 
zakonodajo o kemikalijah, zlasti z Uredbo 
(ES) št 1907/2006 (REACH), ter uporabi 
znanje, pridobljeno med uporabo te 
zakonodaje ter smernic in priporočil 
Evropske agencije za kemikalije v zvezi s 
seznamom zelo nevarnih snovi. 
Dodajanje prepovedanih snovi v 
Prilogo IV se obravnava po tem, ko 
Komisija ali katera izmed držav članic 
predloži vlogo. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te direktive 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 



PE439.897v01-00 6/106 AM\809039SL.doc

SL

postopkom s pregledom iz člena 18(2).

Or. pl

Obrazložitev

Komisija mora pri pripravi predlogov za spremembo Priloge IV, ki je najpomembnejša 
priloga v tej direktivi, slediti natančnim smernicam. Zasnova smernic zagotavlja, da so 
upoštevane pomanjkljivosti, ki izhajajo iz Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH) glede ocene 
snovi, pri čemer je posebej obravnavana OEEO, v zvezi s ponovno uporabo, recikliranjem in 
nenadzorovano disperzijo v okolje.  Komisija bi morala pri predlaganju novih snovi za 
vključitev v direktivo izhajati tudi iz priporočil ECHA glede seznama zelo tveganih snovi.

Predlog spremembe 199
Sergio Berlato

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V primeru nesprejemljivega tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje zaradi uporabe 
snovi, predvsem snovi iz Priloge III, ki ga 
je treba obravnavati na ravni celotne 
Skupnosti, se seznam prepovedanih snovi 
iz Priloge IV pregleda po metodologiji, ki 
temelji na postopku iz členov 69 in 72 
Uredbe (ES) št. 1907/2006. Navedeni 
ukrepi za spremembo nebistvenih določb te 
direktive se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(2).

7. V primeru nesprejemljivega tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje zaradi snovi v času 
recikliranja, predelave ali odstranitve 
električne in elektronske opreme lahko 
Komisija, ob upoštevanju mnenja odbora 
za oceno tveganja pri Evropski agenciji za 
kemikalije (ECHA), pregleda seznam 
prepovedanih snovi v Prilogi IV na 
podlagi metodologije, ki vsebuje vsa 
naslednje merila:

(a) dokaz, da obstoječi ukrepi ne 
zadostujejo za ustrezen nadzor tveganja, 
ki ga predstavlja določena snov, če je 
prisotna v odpadni električni in 
elektronski opremi;
(b) informacije o tveganju za ljudi in 
okolje, povezanem s proizvodnjo, uporabo 
in odstranitvijo nadomestnih snovi;
(c) primerjalno oceno snovi in 
predlaganih alternativ;
(d) utemeljitev, da je treba ukrepati na 
ravni celotne Unije in da je omejitev 
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najprimernejši ukrep, ob upoštevanju 
njegove učinkovitosti, praktičnosti in 
možnosti nadzora; ter
(e) dokaz, da je korist, ki jo snov pomeni 
za varstvo potrošnikov, večja od stopnje 
tveganja, ki jo ta snov predstavlja v 
odpadni električni in elektronski opremi.
Komisija smiselno uporablja isto 
metodologijo tudi za črtanje snovi s 
seznama prepovedanih snovi v Prilogi IV.
Preden spremeni prilogo IV, se Komisija 
med drugim posvetuje s proizvajalci snovi, 
uporabljenih v električni in elektronski 
opremi, proizvajalci električne in 
elektronske opreme, podjetji za reciklažo, 
podjetji za obdelavo, okoljskimi 
organizacijami ter združenji delavcev in 
potrošnikov. Komisija na svoji spletni 
strani javno objavi vse predloge in 
utemeljitve svojih ukrepov ter vsem 
zainteresiranim omogoči, da podajo svoje 
pripombe. Komisija upošteva mnenja, ki 
jih prejme, ter jih posreduje odboru iz 
člena 18. 
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 18(2).

Or. it

Obrazložitev

S to spremembo zakonodajalec podaja Komisiji jasne politične smernice za oblikovanje 
metodologije za pregled Priloge IV. Ta metodologija bi morala temeljiti na tveganju in 
upoštevati znanstvene dokaze za vsako snov, ki je predlagana za vključitev v Prilogo IV, ter za 
njene alternative.
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Predlog spremembe 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V primeru nesprejemljivega tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje zaradi uporabe 
snovi, predvsem snovi iz Priloge III, ki ga 
je treba obravnavati na ravni celotne 
Skupnosti, se seznam prepovedanih snovi 
iz Priloge IV pregleda po metodologiji, ki 
temelji na postopku iz členov 69 in 72 
Uredbe (ES) št. 1907/2006.
Energetske rastline (členi 69 do 72 
Uredbe (ES) št. 1907/2006). Navedeni 
ukrepi za spremembo nebistvenih določb te 
direktive se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(2).

7. V primeru nesprejemljivega tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje zaradi snovi v času 
recikliranja, predelave ali odstranitve 
odpadne električne elektronske opreme, 
lahko Komisija ob upoštevanju mnenja 
odbora za oceno tveganja in odbora za 
socialno-ekonomsko analizo pri Evropski 
agenciji za kemikalije revidira seznam 
prepovedanih snovi v Prilogi IV na 
podlagi metodologije, ki vsebuje vse 
naslednje kriterije:

1. dokaz, da obstoječi ukrepi ne 
zadostujejo za ustrezen nadzor tveganja, 
ki ga predstavlja določena snov, če je 
prisotna v odpadni električni in 
elektronski opremi;
2. informacije o tveganju za ljudi in 
okolje, povezanem s proizvodnjo, uporabo 
in odstranitvijo nadomestnih snovi;
3. primerjalno oceno snovi in predlagane 
ene ali več alternativ;
4. utemeljitev, da je treba ukrepati na 
ravni celotne Unije in da je omejitev 
najprimernejši ukrep, ob upoštevanju 
njegove učinkovitosti, praktičnosti in 
možnosti nadzora; ter
5. dokaz, da je korist, ki jo ta snov prinaša 
za varstvo potrošnikov, večja od stopnje 
tveganja, ki jo predstavlja v odpadni 
električni in elektronski opremi.
Komisija smiselno uporablja isto 
metodologijo tudi za brisanje snovi s 
seznama prepovedanih snovi v Prilogi IV. 
Preden spremeni Prilogo IV, se Komisija 
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med drugim posvetuje tudi s proizvajalci 
snovi, uporabljene v električni in 
elektronski opremi, s proizvajalci 
električne in elektronske opreme, podjetji 
za reciklažo, obdelavo, okoljskimi 
organizacijami ter združenji delavcev in 
potrošnikov. Komisija na svoji spletni 
strani javno objavi vse predloge in 
utemeljitve svojih ukrepov ter vsem 
zainteresiranim omogoči, da podajo svoje 
pripombe. Komisija upošteva mnenja, ki 
je prejela, in jih prav tako posreduje 
odboru iz člena 18.  
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 18(2).

Or. en

Obrazložitev

S to spremembo zakonodajalec podaja Komisiji jasne politične smernice za razvoj 
metodologije za pregled Priloge IV. Ta metodologija bi morala temeljiti na tveganju in 
upoštevati znanstvene dokaze za vsako snov, za katero se predlaga vključitev v Prilogo IV, in 
tudi za njene alternative.

Predlog spremembe 201
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V primeru nesprejemljivega tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje zaradi uporabe 
snovi, predvsem snovi iz Priloge III, ki ga 
je treba obravnavati na ravni celotne 
Skupnosti, se seznam prepovedanih snovi 
iz Priloge IV pregleda po metodologiji, ki 
temelji na postopku iz členov 69 in 72 
Uredbe (ES) št. 1907/2006. Navedeni 
ukrepi za spremembo nebistvenih določb 
te direktive se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 

7. V primeru nesprejemljivega tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje zaradi uporabe 
snovi, predvsem snovi iz Priloge III, ki ga 
je treba obravnavati na ravni celotne 
Skupnosti, se seznam prepovedanih snovi 
iz Priloge IV pregleda po metodologiji, ki 
jo določata člena 69 in 72 Uredbe (ES) št. 
1907/2006.
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člena 18(2).
Metodologija za vrednotenje snovi za 
namene te direktive temelji zlasti na 
neizpodbitnih znanstvenih dognanjih, 
reprezentativnih in zanesljivih podatkih 
ter vsakršnih ustreznih poročilih o 
kemijski varnosti ali ocenah tveganja, 
predloženih v skladu z Uredbo (ES) št 
1907/2006. Ta metodologija med drugim 
vključuje tudi oceno učinka nadomestnih 
snovi, pri tem pa se upoštevajo:

(a) socialno-ekonomski učinki,

(b) razpoložljivost in zanesljivost 
alternativ,

(c) pozitivni in negativni učinki na zdravje 
ljudi ter varnost snovi in možnih 
alternativ glede: 

- vseh ustreznih življenjskih obdobij, 
vključno s scenariji za ponovno uporabo, 
recikliranje in obdelavo OEEO po koncu 
njene življenjske dobe.

- nenadzorovanega širjenja ali disperzije v 
okolje in

- izpostavljenosti delavcev ali okolja tem 
snovem.

Da bi prispevala k visoki ravni varovanja 
zdravja ljudi in okolja, mora biti 
metodologija v skladu s preostalo 
zakonodajo o  kemikalijah, zlasti z Uredbo 
(ES) 1907/2006 (REACH), in tudi z 
znanjem, pridobljenim med uporabo te 
zakonodaje.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili negativnemu vplivu na okolje in zdravje ljudi je treba vnaprej oceniti 
posledice izločitev. Uredba REACH določa metodologijo za omejitev snovi, ki bi se morala 
uporabljati tudi za direktivo RoHS. Predlog spremembe poudarja zlasti tiste vidike, ki jih je 
treba oceniti pred odločitvijo o spremembi Priloge IV direktive RoHS. Posebna vrednost 
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direktive RoHS je ta, da se dodatno osredotoča na odpadno fazo EEO. Treba je zagotoviti, da 
nadomestne snovi ne povzročijo nepredvidenih negativnih vplivov.

Predlog spremembe 202
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V primeru nesprejemljivega tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje zaradi uporabe 
snovi, predvsem snovi iz Priloge III, ki ga 
je treba obravnavati na ravni celotne 
Skupnosti, se seznam prepovedanih snovi 
iz Priloge IV pregleda po metodologiji, ki 
temelji na postopku iz členov 69 in 72 
Uredbe (ES) št. 1907/2006. Navedeni 
ukrepi za spremembo nebistvenih določb 
te direktive se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(2).

7. V primeru nesprejemljivega tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje zaradi uporabe 
snovi, predvsem snovi iz Priloge III, ki ga 
je treba obravnavati na ravni celotne 
Skupnosti, se seznam prepovedanih snovi 
iz Priloge IV pregleda po metodologiji, ki 
temelji na postopku iz členov 69 in 72 
Uredbe (ES) št. 1907/2006.
Vrednotenje snovi za prihodnje omejitve 
in izjeme v okviru te direktive:

- temelji na zanesljivih znanstveno 
dokazanih dejstvih, 
- vključuje vpliv nadomestnih snovi in
- upošteva:
(a) socialno-ekonomske vidike
(b) razpoložljivost in zanesljivost 
alternativ.
Metodologija za ocenjevanje omejitev in 
izjem pri snoveh zlasti upošteva pozitiven 
in negativen vpliv na zdravje ljudi ter 
varnost snovi in možnih alternativ glede:
- vseh ustreznih življenjskih obdobij, 
vključno s scenariji za ponovno uporabo, 
recikliranje in obdelavo OEEO po koncu 
njene življenjske dobe
- nenadzorovanega širjenja ali disperzije v 
okolje
- izpostavljenosti delavcev ali okolja tem 
snovem.
Takšna metodologija zagotovi čim večjo 
skladnost s preostalo zakonodajo o 
kemikalijah, zlasti z Uredbo (ES) št 
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1907/2006 (REACH) in z znanjem, 
pridobljenim med uporabo te zakonodaje. 
Še posebej se je treba sklicevati na vsa 
ustrezna poročila o kemijski varnosti ali 
predložene ocene tveganja.

Or. en

Obrazložitev

Merila, ki se uporabljajo pri tem postopku ocenjevanja, morajo biti čim bolj natančna in 
nedvoumna, s čimer se zagotovi ustrezna utemeljitev dodatnih omejitev pri uporabi snovi v 
prihodnosti.

Predlog spremembe 203
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V primeru nesprejemljivega tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje zaradi uporabe 
snovi, predvsem snovi iz Priloge III, ki ga 
je treba obravnavati na ravni celotne 
Skupnosti, se seznam prepovedanih snovi 
iz Priloge IV pregleda po metodologiji, ki 
temelji na postopku iz členov 69 in 72 
Uredbe (ES) št. 1907/2006. 

7. V primeru nesprejemljivega tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje zaradi uporabe 
snovi, predvsem snovi iz Priloge III, ki ga 
je treba obravnavati na ravni celotne 
Skupnosti, se seznam prepovedanih snovi 
iz Priloge IV pregleda po metodologiji, ki 
temelji na postopku iz členov 69 in 72
Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 18(2).

Vrednotenje snovi za prihodnje omejitve 
in tudi izjem v okviru te direktive

- temelji na zanesljivih znanstveno 
dokazanih dejstvih, 
- vključuje vpliv alternativ,
- upošteva:
(a) socialno-ekonomske vidike,
(b) razpoložljivost in zanesljivost 
alternativ.
Metodologija za ocenjevanje omejitev in 
izjem pri snoveh zlasti upošteva pozitiven 
in negativen vpliv na zdravje ljudi ter 
varnost snovi in možnih alternativ glede:
- vseh ustreznih življenjskih obdobij, 
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vključno s scenariji za ponovno uporabo, 
recikliranje in obdelavo OEEO po koncu 
njene življenjske dobe.
- nenadzorovanega širjenja ali disperzije v 
okolje,
- izpostavljenosti delavcev ali okolja tem 
snovem.
Takšna metodologija zagotovi čim večjo 
skladnost s preostalo zakonodajo o 
kemikalijah, zlasti z Uredbo (ES) št 
1907/2006 (REACH) in z znanjem, 
pridobljenim med uporabo te zakonodaje. 
Še posebej se je treba sklicevati na vsa 
ustrezna poročila o kemijski varnosti ali 
predložene ocene tveganja. 

Or. en

Obrazložitev

Omejitve snovi in izjeme na podlagi Direktive RoHS morajo v prihodnje temeljiti na 
znanstveni oceni. Merila, ki se uporabljajo pri tem postopku ocenjevanja, morajo biti čim bolj 
natančna in nedvoumna, s čimer se zagotovi ustrezna utemeljitev dodatnih omejitev pri 
uporabi snovi v prihodnosti. Treba je zagotoviti, da nadomestne snovi ne povzročijo 
nepredvidenih negativnih vplivov.

Predlog spremembe 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V primeru nesprejemljivega tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje zaradi uporabe 
snovi, predvsem snovi iz Priloge III, ki ga 
je treba obravnavati na ravni celotne 
Skupnosti, se seznam prepovedanih snovi 
iz Priloge IV pregleda po metodologiji, ki 
temelji na postopku iz členov 69 in 72
Uredbe (ES) št. 1907/2006. Navedeni 
ukrepi za spremembo nebistvenih določb 
te direktive se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(2).

7. V primeru nesprejemljivega tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje zaradi uporabe 
snovi, predvsem snovi iz Priloge III, ki ga 
je treba obravnavati na ravni celotne 
Skupnosti, se seznam prepovedanih snovi 
iz Priloge IV pregleda v skladu s 
postopkom iz členov 69–73 Uredbe (ES) 
št. 1907/2006.
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Ocena teh snovi mora nujno temeljiti na 
reprezentativnih in zanesljivih 
znanstvenih podatkih o njihovih znanih in 
možnih pozitivnih in negativnih učinkih. 
Metodologija mora med drugim zajemati 
presojo vpliva nadomestnih možnosti 
(razpoložljivost in uresničljivost), hkrati 
pa upoštevati okoljske in znanstvene 
vidike ter ekonomske in socialne vidike 
skozi celoten življenjski cikel proizvoda.
Ta metodologija je skladna z Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 ter tako prispeva k visoki 
ravni varovanja zdravja ljudi in okolja.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 18(2).

Or. fr

Obrazložitev

Da bi preprečili škodljive učinke za okolje in zdravje ljudi v zvezi s prepovedjo posameznih 
snovi, je pomembno vnaprej oceniti posledice takšnega ukrepa. Uredba REACH določa 
postopek za omejitev uporabe posameznih kemičnih snovi, ki je veljaven in se mora 
uporabljati tudi za direktivo RoHS.

Predlog spremembe 205
Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V primeru nesprejemljivega tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje zaradi uporabe 
snovi, predvsem snovi iz Priloge III, ki ga 
je treba obravnavati na ravni celotne 
Skupnosti, se seznam prepovedanih snovi 
iz Priloge IV pregleda po metodologiji, ki 
temelji na postopku iz členov 69 in 72 
Uredbe (ES) št. 1907/2006. Navedeni 
ukrepi za spremembo nebistvenih določb te 
direktive se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 

7. V primeru tveganja za zdravje ljudi ali 
okolje zaradi uporabe snovi, predvsem 
snovi iz Priloge III, ki ga je treba 
obravnavati na ravni celotne Skupnosti, se 
seznam prepovedanih snovi iz Priloge IV 
pregleda po metodologiji, ki temelji na 
postopku iz členov 69 in 72 Uredbe (ES) 
št. 1907/2006. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te direktive 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 18(2). 
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člena 18(2). 

Or. sv

Obrazložitev

Izraz „nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi ali okolje“ se nanaša na rezultat ocene in ne 
na izhodiščno točko za takšno oceno.

Predlog spremembe 206
Frédérique Ries

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija predlaga dodajanje snovi v 
Prilogo IIIV skladu z novimi priporočili 
za vključitev teh snovi v Prilogo XIV k 
Uredbi (ES) št. 1907/2006 .

Or. en

Obrazložitev

Prednostni pregled v skladu s Prilogo III bi se moral jasno nanašati na posebnima merila, ki 
temeljijo na seznamih snovi, ki bi jih bilo mogoče dodati, in priporočilu za vključitev snovi v 
Prilogo XIV k Uredbi 1907/2006.

Predlog spremembe 207
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Pred spremembo Priloge IV se za 
mnenje zaprosijo vse zainteresirane 
strani, zlasti proizvajalci električne in 
elektronske opreme, vključno z malimi in 
srednjimi podjetji, proizvajalci snovi, 
uporabljene v električni in elektronski 
opremi, ter okoljevarstvene organizacije 
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in organizacije za varstvo potrošnikov.  
Za ta namen se ustanovi posvetovalni 
forum. Komisija na svoji spletni strani 
javno objavi vse predloge in utemeljitve 
svojih ukrepov ter vsem zainteresiranim 
omogoèi, da podajo svoje pripombe.
Komisija objavi vse prejete pripombe in 
jih upošteva v svojih postopkih.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se pred določitvijo omejitev snovi zberejo vse razpoložljive informacije, 
podatki in komentarji. V skladu z načeli boljše priprave zakonodaje je nujna tudi preglednost 
pripravljalnega procesa. Posvetovalni forum že obstaja v skladu z Direktivo 2009/125 ES 
(Eco Design direktiva), ki zajema tudi proizvode s področja uporabe direktive RoHS in lahko 
služi tudi kot model za postopek posvetovanja v skladu s to direktivo. Komisija v uvodni izjavi 
9 izjavlja, da lahko zahteve iz Eco Design direktive pokriva tudi direktiva RoHS. Eco Design 
direktiva določa tudi mehanizem posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, kar pa še ni 
vključeno v direktivo RoHS.

Predlog spremembe 208
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Komisija določi podrobna pravila o 
vzorčenju, pregledu električne in 
elektronske opreme in dokazovanju 
skladnosti z največjimi dovoljenimi 
vrednostmi koncentracij iz člena 4(2), pri 
tem pa zlasti upošteva zmogljivosti MSP.

Or. pl

Obrazložitev

Direktiva RoHS ne omenja nobenih pravil, zaradi česar proizvajalci zelo težko izpolnjujejo 
zahteve, ki jih določijo organi za nadzor trga v drugih državah članicah. To prinaša visoke 
stroške. Če bi Komisija določila pravila, kako naj države članice zagotavljajo skladnost s to 
direktivo, bi s tem pomagala odpraviti nepotrebne stroške in preprečiti potrebo po vzajemnem 
priznavanju ugotovitev testov nadzornih organov.
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Predlog spremembe 209
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7b. Komisija določi standard, v katerem 
opredeli vzorec deklaracije za materiale, 
komponente in sestavne dele EEO. Ta 
deklaracija vsebuje podatke o 
koncentraciji reguliranih snovi v EEO, 
ime osebe, ki izda deklaracijo, izjeme, ki 
veljajo za komponente ali sestavne dele 
EEO, ter druga polja, ki jih opredeli 
Komisija.

Or. pl

Obrazložitev

Stroški zagotavljanja tehnične dokumentacije in potrjevanja rezultatov preverjanja 
ustreznosti z direktivo RoHS so za MSP zelo visoki. V času krize ne smejo zahteve o poročanju 
pod nobenim pogojem preveč obremeniti MSP. Zato je predlagan nadomestni dokument, da bi 
MSP zagotovili, da se predpostavlja skladnost z direktivo. Pomembno je, da nadzorni organi 
držav članic ta dokument obravnavajo kot tehnično dokumentacijo.

Predlog spremembe 210
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija zaradi prilagoditve prilog 
znanstvenemu in tehničnemu napredku 
sprejme naslednje ukrepe:

1. Da bi omogočila prilagoditev prilog V, 
VI in VIa znanstvenemu in tehničnemu 
napredku, Komisija z delegiranimi akti v 
skladu s členom 18 sprejme ukrepe, ki:

Or. en

(Nanaša se na zamenjavo nekdanjega "regulativnega postopka s pregledom"  z novim 
postopkom delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.)
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Obrazložitev

Komisija bi morala biti pristojna samo za odločanje o tistih prilogah, ki zajemajo izjeme 
(Priloge V, VI in VIa).

Predlog spremembe 211
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija zaradi prilagoditve prilog 
znanstvenemu in tehničnemu napredku 
sprejme naslednje ukrepe:

1. Komisija zaradi prilagoditve prilog 
znanstvenemu in tehničnemu napredku ter 
ob upoštevanju meril iz člena 4(7), zlasti 
okolju prijazne predelave in odstranitve 
odpadne električne in elektronske opreme,
sprejme naslednje ukrepe:

Or. pl

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje pristojnosti Komisije glede prilagajanja prilog znanstvenemu 
in tehničnemu napredku. Komisija mora sprejemati odločitve ob poznavanju vseh dejstev ter s 
potrebno previdnostjo, zlasti v povezavi s postopkom določanja izjem, da bi preprečila 
neskladja z zakonodajo REACH in ohranila možnosti za dosego ambicioznih okoljskih ciljev, 
ki so bili določeni.

Predlog spremembe 212
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vse potrebne  spremembe Priloge II  . črtano

Or. pl

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je skladnejša struktura direktive. Ta točka je v celoti 
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vključena v predlagani novi različici člena 5(1).

Predlog spremembe 213
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) določiti raven največje dovoljene 
vrednosti koncentracij za vsako izmed 
snovi iz Priloge IV;

Or. en

Obrazložitev

V skladu z obstoječo direktivo RoHS je treba določiti največjo vrednost koncentracij za vsako 
novo omejeno snov.

Predlog spremembe 214
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vključiti EEO iz člena 4(1) v prilogi V 
in VI, če je izpolnjen kateri koli od 
naslednjih pogojev:

(b) vključiti materiale in komponente EEO 
vrste A v Prilogo V, če je izpolnjen kateri 
koli od naslednjih pogojev:

Or. pl

Obrazložitev

Glavni namen tega predloga spremembe je razlikovati med vrstami izjem. Izjeme vrste A 
zajemajo primere, v katerih obstaja nadomestek, a ga ni mogoče uporabiti zaradi tehničnih 
omejitev, povezanih s proizvodnjo. Izjeme vrste B zajemajo primere z znanstvenimi težavami 
in pomanjkanjem nadomestkov z istimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi, ki lahko opravljajo 
isto funkcijo. Ta predlog spremembe priznava, da je za izpolnjevanje zahtev te direktive lažje 
spremeniti proizvodne metode kot začeti raziskave v zvezi z novimi materiali.
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Predlog spremembe 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka b – druga alinea

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- razpoložljivost in zanesljivost 
nadomestkov nista zagotovljeni,

- razpoložljivost in zanesljivost 
nadomestkov nista zagotovljeni. Komisija 
mora biti previdna v primerih, ko sta 
monopol ali omejitev intelektualne 
lastnine morebitni glavni razlog za 
nezadostno razpoložljivost nadomestkov. 
Taki primeri se obravnavajo v ustrezni 
ocenjevalni študiji vlog za odobritev izjem, 
podati pa je treba tudi priporočila za 
reševanje takega položaja z namenom 
zagotoviti širšo distribucijo nadomestka.

Or. en

Obrazložitev

Omejitve pravic intelektualne lastnine in monopolnih položajev na področju nadomestkov ali 
novih vrst zasnove lahko vplivajo na status merila razpoložljivosti kot dela postopka za 
odobritev izjeme. Če se izjema odobri na podlagi nezadostne razpoložljivosti zaradi omejitev 
intelektualne lastnine ali monopolnih položajev, je to treba jasno poudariti v ustrezni oceni.
Treba je podati priporočila za spremembo teh razmer z namenom spodbuditi širjenje inovacij.

Predlog spremembe 216
Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka b – tretja alinea

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- negativni vplivi na okolje, zdravje in 
varnost potrošnika ali socialno-ekonomski 
vplivi , ki bi jih povzročila nadomestitev, 
bi utegnili prevladati nad prednostmi za 
okolje, zdravje in varnost potrošnika ter 
socialno-ekonomskimi prednostmi;

– negativni vplivi na okolje, zdravje in 
varnost potrošnika ali socialno-ekonomski 
vplivi, ki bi jih povzročila nadomestitev, bi 
utegnili prevladati nad prednostmi za 
okolje, zdravje in varnost potrošnika,

Or. sv
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Predlog spremembe 217
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka b – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

tehnično ali znanstveno  je izvedljivo, da 
se jih odstrani ali nadomesti s spremembo 
konstrukcije ali z materiali in 
komponentami, ki ne zahtevajo katerega od 
materialov ali snovi iz člena 4(1),

– tehnično je težko izvedljivo ali 
neizvedljivo, da se jih odstrani ali 
nadomesti s spremembo konstrukcije ali z 
materiali in komponentami, ki ne zahtevajo 
katerega od materialov ali snovi iz 
člena 4(1),

Or. pl

Obrazložitev

Glavni namen tega predloga spremembe je razlikovati med vrstami izjem. Izjeme vrste A 
zajemajo primere, v katerih obstaja nadomestek, a ga ni mogoče uporabiti zaradi tehničnih 
omejitev, povezanih s proizvodnjo. Izjeme vrste B zajemajo primere z znanstvenimi težavami 
in pomanjkanjem nadomestkov z istimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi, ki lahko opravljajo 
isto funkcijo. Ta predlog spremembe priznava, da je za izpolnjevanje zahtev te direktive lažje 
spremeniti proizvodne metode kot začeti raziskave v zvezi z novimi materiali.

Predlog spremembe 218
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka b b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) vključiti materiale in komponente 
EEO vrste B v Prilogo V, če je izpolnjen 
kateri koli od naslednjih pogojev: 
– znanstveno je težko izvedljivo ali
neizvedljivo, da se jih odstrani ali 
nadomesti s spremembo konstrukcije ali z 
materiali in komponentami, ki ne 
zahtevajo katerega od materialov ali snovi 
iz člena 4(1), zaradi fizikalno-kemijskih 
lastnosti teh elementov ali snovi;
– razpoložljivost in zanesljivost 
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nadomestkov nista zagotovljeni.

Or. pl

Obrazložitev

Predlagani novi člen 5(1)(bb) je del preureditve Priloge V. Njegov namen je določiti, da so 
nekatere že odobrene izjeme povezane s fizikalnimi lastnostmi zadevnih elementov in ne s 
tehnološkimi spremembami. Da bi bilo mogoče v takšnih primerih uporabiti nadomestke, so 
potrebne obsežne temeljne raziskave novih materialov, ki šele nato gredo v proizvodnjo. (Ta 
predlog spremembe je treba obravnavati skupaj s predlogi sprememb k členom 5(1)(bb), 5(1), 
5(1)(cc), 5(2) in 5(2a) ter prilogama V in VI.)

Predlog spremembe 219
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izbrisati materiale in komponente EEO 
iz prilog V in VI, če pogoji iz točke (b) 
niso več izpolnjeni.

(c) črtati materiale in komponente EEO 
vrste A iz Priloge V po enem letu, če 
pogoji iz točke (b) niso več izpolnjeni.

Or. pl

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja, da bodo iz Priloge V lahko črtane samo izjeme vrste A.
Izjeme vrste B je treba pred črtanjem pretvoriti v izjeme vrste A. Enoletni zamik med 
odločitvijo o črtanju izjeme iz priloge in izvajanjem v vseh državah članicah je potreben za 
ohranitev proizvodnih tokov ter preprečitev finančnih izgub in izgub zalog in ustvarjanje 
nepotrebnih odpadkov. (Ta predlog spremembe je treba obravnavati skupaj s predlogi 
sprememb k členom 5(1)(bb), 5(1), 5(1)(cc), 5(2) in 5(2a) ter prilogama V in VI.)

Predlog spremembe 220
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
pregledajo po metodologiji, ki temelji na 
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postopkom s pregledom iz člena 18(2). postopku iz členov 69–72 Uredbe (ES) 
1907/2006. Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 18(2).

Or. de

Obrazložitev

Člen 4(7) se že nanaša na instrumente uredbe REACH o omejevanju snovi. Vendar člen 69 
uredbe REACH prav tako določa pregled obstoječih omejitev. Instrumente uredbe REACH je 
zato treba prevzeti v celoti, tudi kar zadeva določbo iz člena 5(1)(c). V skladu s to določbo 
mora obstajati tudi možnost, da se izjeme po pregledu črtajo.

Predlog spremembe 221
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) pretvoriti izjeme vrste B v izjeme 
vrste A, če pogoji iz člena 5(1)(bb) niso 
več izpolnjeni.

Or. pl

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zajema primere, v katerih so izjeme prenesene iz osnovnih raziskav v 
splošno uporabo. Ko je razvita rešitev, ki ne zahteva več prisotnosti regulirane snovi ali 
elementa, pogoji iz člena 5(1)(bb) niso več izpolnjeni. Izjema se na predlog Komisije pretvori 
v izjemo vrste A v povezavi z razširjanjem tehnologije. (Ta predlog spremembe je treba 
obravnavati skupaj s predlogi sprememb k členom 5(1)(bb), 5(1), 5(1)(cc), 5(2) in 5(2a) ter 
prilogama V in VI.)
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Predlog spremembe 222
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi za spremembo nebistvenih določb 
te direktive se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(2).

Ukrepi se sprejmejo za vsak primer 
posebej.

Or. en

(Nanaša se na zamenjavo nekdanjega "regulativnega postopka s pregledom"  z novim 
postopkom delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.)

Obrazložitev

Komisija je trenutno združila več različnih predlogov izjem v en sam paket. S tem je 
medsebojno povezala sklepe o izjemah, ki so si vsebinsko povsem različni. Če želi 
nasprotovati samo eni izjemi, mora Svet ali Parlament nasprotovati celotnemu predlaganemu 
paketu. Ker bi lahko prišlo do nesorazmernosti, bi to dejansko utegnilo ogroziti 
zakonodajalčevo pravico do nadzora.  O izjemah in črtanjih bi bilo treba odločati posamezno 
na podlagi tega, ali so v določenem primeru izpolnjena ustrezna merila. 

Predlog spremembe 223
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1 je največ štiri leta in se 
lahko podaljša. Komisija se pravočasno 
odloči o prošnjah za obnovitev, ki so 
predložene najpozneje 18 mesecev pred 
potekom izjeme.

2. Veljavnost ukrepov vrste B, sprejetih v 
skladu s točko b odstavka 1, se pregleda 
vsaka štiri leta. Komisija ob takšnih 
pregledih na podlagi znanstvenih in 
tehničnih spoznanj odloči, ali pogoji iz 
točke (b) niso več izpolnjeni. Če so ti 
pogoji še vedno izpolnjeni, Komisija 
obnovi veljavnost izjeme do naslednjega 
pregleda. Vloge za nove izjeme predložijo 
podjetja ali njihovi zastopniki v skladu s 
členom 5a.
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Or. pl

Obrazložitev

W tej poprawce znajdują się ścisłe wymagania dla Komisji odnośnie do postępowania z 
wyjątkami typu „A” włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 4-letni okres 
pomiędzy przeglądami.. Komisja tylko przeprowadzając przegląd wyjątku może przyjąć 
techniczne i naukowe dowody i stwierdzić, że wyjątek należy wykasować lub wznowić. 
Komisja jest również zobowiązana do przeglądu technicznego i naukowego wszystkich 
wyjątków typu „A” z załącznika V. (poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a oraz załącznikiem V i VI)

Predlog spremembe 224
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1 je največ štiri leta in se 
lahko podaljša. Komisija se pravočasno 
odloči o prošnjah za obnovitev, ki so 
predložene najpozneje 18 mesecev pred 
potekom izjeme.

2. Pri ukrepih, sprejetih v skladu s točko b 
odstavka 1, se za vsak posamičen primer 
določi datum pregleda za vključitev katere 
koli snovi in uporabe EEO v prilogi V in 
VI.  Pri procesu določanja obdobja 
veljavnosti izjem se zlasti upoštevajo 
ustrezna obdobja, ki so potrebna, da se 
EEO, ki vsebuje nadomestke, ponudi na 
trgu, pa tudi tehnična funkcionalnost in 
zanesljivost opreme. 
Vloga za odobritev izjeme ali za njeno 
obnovitev se predloži Komisiji najkasneje 
30 mesecev pred potekom izjeme.
Komisija o vlogah za odobritev izjeme ali 
za njeno obnovitev odloča najpozneje 9 
mesecev po predložitvi posamezne vloge.

Če Komisija odloči, da izjeme ne bo 
obnovila, objavi utemeljitev svoje 
odločitve in prejete pripombe.

Or. en

Obrazložitev

Enoten pristop za vse, ki ga predlaga Komisija z omejitvijo veljavnosti na največ 4 leta za vse 
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izjeme iz direktive RoHS, je neizvedljiv. Glede na cikle naložb v inovacije EEO z 
dolgoročnimi načrti za proizvode so predlagani časovni okviri nerealni. Treba je določiti 
realističen in upravičen časovni okvir za vsak primer posebej.

Predlog spremembe 225
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1 je največ štiri leta in se 
lahko podaljša. Komisija se pravočasno 
odloči o prošnjah za obnovitev, ki so 
predložene najpozneje 18 mesecev pred 
potekom izjeme.

2. Ukrepe, sprejete v skladu s točko b 
odstavka 1, je mogoče podaljšati za vsak 
primer posebej, veljajo pa vse dokler 
Komisija ne odloči, da v okviru časovno 
omejenega pregleda bodisi obnovi bodisi 
črta izjemo, pod pogojem, da se vloga za 
obnovitev predloži najpozneje 18 mesecev 
pred potekom izjeme. Komisija se 
najkasneje v šestih mesecih pred iztekom 
veljavnosti izjeme odloči o vlogah za 
obnovitev, ki so predložene v predpisanem 
časovnem obdobju. 

Komisija v 12 mesecih po prejemu vloge 
za odobritev izjeme za proizvode, ki 
trenutno niso vključeni v področje 
uporabe, odloči, ali bo oprostitev podelila 
ali zavrnila.
(a) ob vsakem sprejetju odločitve o 
vključitvi materialov in komponent EEO v 
prilogi V in V je treba navesti:
– posebne materiale in komponente EEO, 
ki jih je treba vključiti v prilogi V in VI;

– če je potrebno, spremembo(-e) pri 
številčenju v Prilogah V in VI; 
– prehodne določbe: 
– datum(-e) obnove ali črtanja izjem(-e) (v 
nadaljnjem besedilu: „datum(-i) 
pregleda“); 
Komisija potrdi prejem vsake vloge za 
podelitev izjeme in ji dodeli številko, ki se 
mora uporabljati za vse dopise v zvezi z 
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vlogo do zaključka postopka pregleda. 
Vloge za vključitev materialov in 
komponent EEO v prilogi V in VI morajo 
vsebovati informacije, opredeljene v 
skladu s členom 6 in ob upoštevanju 
regulativnega postopka s pregledom iz 
člena 18 (2).
b) ob vsakem sprejetju odločitve o izbrisu 
materialov in komponent EEO iz prilog V 
in V je treba za vsako izjemo navesti:

– materiale in komponente EEO, ki se 
črtajo iz prilog V in VI in/ali ustrezne 
spremembe materialov in komponent 
EEO iz prilog V in VI v primerih, ko 
ukrepi omejijo obseg obstoječe izjeme ali 
izjem;
– če je potrebno, spremembe pri 
številčenju v prilogah V in VI;
– prehodne določbe:
– datum ali datume brisanja materialov in 
komponent EEO iz prilog V in VI; 

Or. en

Obrazložitev

Ni primerno, da se vse izjeme omejijo na isto obdobje 4 let.  Bolj smiselno je obravnavati vsak 
primer posebej, vendar je za to potreben pregleden postopek, ki zagotavlja pravno varnost in 
predvidljivost. Da bi se zagotovila večja pravna varnost, je treba Komisiji določiti rok za 
obravnavo novih izjem.

Predlog spremembe 226
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1 je največ štiri leta in se 
lahko podaljša. Komisija se pravočasno 
odloči o prošnjah za obnovitev, ki so 

2. Pri ukrepih, sprejetih v skladu s točko b 
odstavka 1, se za vsak posamičen primer 
določi datum pregleda za vključitev katere 
koli snovi in uporabe EEO v prilogi V in 
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predložene najpozneje 18 mesecev pred 
potekom izjeme.

VI.  
Pri procesu določanja obdobja veljavnosti 
izjem se zlasti upoštevajo ustrezna 
obdobja, ki so potrebna, da se EEO, ki 
vsebuje nadomestke, ponudi na trgu, pa 
tudi tehnična funkcionalnost in 
zanesljivost opreme. 
Vloga za podelitev izjeme ali njeno 
obnovitev se predloži Komisiji najkasneje 
30 mesecev pred potekom izjeme.
Komisija o vlogah za odobritev izjeme ali 
za njeno obnovitev odloča najpozneje 9 
mesecev po predložitvi posamezne vloge.
Če Komisija odloči, da izjeme ne bo 
obnovila, objavi utemeljitev svoje 
odločitve in prejete pripombe.

Or. en

Obrazložitev

Namen mora biti spodbujanje inovacij in proizvajanje okolju sprejemljivejših izdelkov.
Proizvodni cikli se pri posameznih proizvodih močno razlikujejo. Pri nekaterih so kratki, pri 
drugih pa veliko daljši. Zato mora obstajati tudi možnost prilagajanja časovnega obdobja 
izjeme. S tem se namesto splošne omejite na 4 leta omogoča odobritev izjem na podlagi 
realističnih in mogočih meril.

Predlog spremembe 227
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1 je največ štiri leta in se 
lahko podaljša. Komisija se pravočasno 
odloči o prošnjah za obnovitev, ki so 
predložene najpozneje 18 mesecev pred 
potekom izjeme.

2. Pri ukrepih, sprejetih v skladu s točko b 
odstavka 1, se za vsak posamičen primer 
določi datum veljavnosti za vključitev 
katere koli snovi in uporabe EEO v prilogi 
V in VI. 

Pri procesu določanja datuma veljavnosti 
se zlasti upoštevajo ustrezna obdobja, ki 
so potrebna, da se EEO, ki vsebuje 
nadomestke, ponudi na trgu, pa tudi 
tehnična funkcionalnost in zanesljivost 
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opreme. 
Vloge za obnovitev se predložijo 
najpozneje 18 mesecev pred potekom 
izjeme, Komisija pa o njih odloča
najpozneje 6 mesecev pred datumom 
poteka obstoječe izjeme. Če se izjema ne 
obnovi, mora pred njenim umikom poteči 
najmanj 18 mesecev, s čimer se 
gospodarskemu subjektu omogoči čas za 
prilagoditev.

Or. en

Obrazložitev

Enoten pristop za vse, ki ga predlaga Komisija z omejitvijo veljavnosti na največ 4 leta za vse 
izjeme iz direktive RoHS, je neizvedljiv. Pomembno je tudi, da se jasno določi rok za odločitev 
Komisije o morebitni obnovi izjeme. Če izjema ne odobri, se s predlaganim obdobjem 18 
mesecev proizvajalcu omogoči, da se prilagodijo novim razmeram.

Predlog spremembe 228
Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1 je največ štiri leta in se 
lahko podaljša. Komisija se pravočasno
odloči o prošnjah za obnovitev, ki so 
predložene najpozneje 18 mesecev pred 
potekom izjeme.

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1, je do štiri leta  za 
kategorije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 in 11 iz 
Priloge I ter največ 8 let za kategoriji 8 in 
9 iz Priloge I, točno obdobje veljavnosti pa 
se določi za vsak primer posebej. Izjeme je 
mogoče obnoviti.  Komisija se 
najkasneje v šestih mesecih pred potekom 
veljavnosti izjeme odloči o vlogah za 
obnovitev, ki so predložene najpozneje 18 
mesecev pred potekom izjeme. Če 
Komisija meni, da je za predpisano 
certifikacijo ali za zagotovitev ustrezne 
razpoložljivosti nadomestkov potrebno več 
časa, kakor ga je na voljo do izteka 
veljavnosti izjeme, podaljša trajanje 
izjeme. Odločitev o trajanju podaljšanja, 
ki ne sme biti daljše od 18 mesecev od 
časa izteka veljavnosti izjeme, se sprejme 
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za vsak primer posebej.
Ti ukrepi, ki so namenjeni za 
spreminjanje nebistvenih določb te 
direktive, se sprejmejo v skladu s členom 
290 PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 229
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1 je največ štiri leta in se 
lahko podaljša. Komisija se pravočasno 
odloči o prošnjah za obnovitev, ki so 
predložene najpozneje 18 mesecev pred 
potekom izjeme.

2. Pri ukrepih, sprejetih v skladu s točko b 
odstavka 1, se za vsak posamičen primer 
določi datum veljavnosti za vključitev 
katere koli snovi in uporabe EEO v prilogi 
V in VI.  Pri procesu določanja datuma 
veljavnosti se zlasti upoštevajo ustrezna 
obdobja, ki so potrebna, da se EEO, ki 
vsebuje nadomestke, ponudi na trgu, pa 
tudi tehnična funkcionalnost in 
zanesljivost opreme. Komisija odloča o 
vsaki vlogi za obnovitev najkasneje 9 
mesecev po njeni predložitvi. Vloga za 
obnovitev se predloži najpozneje v 27 
mesecih pred potekom izjeme.

Or. en

Obrazložitev

Enoten pristop za vse, ki ga predlaga Komisija, je neizvedljiv. Glede na cikle naložb v 
inovacije EEO z dolgoročnimi načrti za proizvode so predlagani časovni okviri nerealni. 
Treba je določiti realističen časovni okvir za vsak primer posebej.
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Predlog spremembe 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1 je največ štiri leta in se 
lahko podaljša. Komisija se pravočasno 
odloči o prošnjah za obnovitev, ki so 
predložene najpozneje 18 mesecev pred 
potekom izjeme.

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1 je do štiri leta. Na 
podlagi dejstev, predstavljenih v vlogi, se v 
posameznih primerih lahko izjemoma 
odobri daljše trajanje izjeme.

Komisija odloči o vlogi za podelitev izjeme 
ali za njeno obnovitev najpozneje 9 
mesecev po tem, ko je bila ta predložena.
Vloga za obnovitev se predloži najpozneje 
v 18 mesecih pred potekom izjeme.
Če Komisija zavrne vlogo za obnovitev, se 
odobri podaljšanje izjeme za to, da se 
oprema lahko da na trg, razen v primerih, 
ko bi nadaljnje dajanje na trg 
predstavljalo nesprejemljivo tveganje za 
zdravje ljudi ali okolje. To podaljšanje ne 
sme biti daljše od 6 mesecev za dajanje na 
trg in dodatnih 18 mesecev za začetek 
uporabe zadevne opreme.

Or. en

Obrazložitev

Posebne potrebe številnih industrijskih sektorjev bi se morale bolje upoštevati v besedilu, 
kakor je opredeljeno v predlogu spremembe 42 osnutka poročila. Dober primer so številni 
medicinski pripomočki (npr. naprave za diagnostično slikanje ali kirurški roboti), ki imajo 
dolge razvojne cikle (5–8 let). Zato 18-mesečno podaljšanje, ki ga predlaga osnutek, ne bi 
bilo dovolj za kritične medicinske pripomočke in njihovo uporabo. Poleg tega je treba 
zagotoviti možnost za podaljšanje časovnice pri posameznih primerih, če se potreba po tem 
ustrezno upraviči.
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Predlog spremembe 231
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1 je največ štiri leta in se 
lahko podaljša. Komisija se pravočasno 
odloči o prošnjah za obnovitev, ki so 
predložene najpozneje 18 mesecev pred 
potekom izjeme.

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1, je do štiri leta, o njej se 
odloča za vsak primer posebej in se lahko 
podaljša.

Or. en

(Delno nadomešča predlog spremembe 42, ki ga predlaga poročevalka. Povezano s 
predlogom spremembe za nov člen 5, odstavek 2c)

Obrazložitev

Treba je jasno določiti, da se o izjemah odloča za vsak primer vsak primer posebej. Predlaga 
se, naj bo postopek za odločitev Komisije natančno določen z jasnimi roki in v posebnem 
odstavku tega člena.

Predlog spremembe 232
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1 je največ štiri leta in se 
lahko podaljša. Komisija se pravočasno
odloči o prošnjah za obnovitev, ki so 
predložene najpozneje 18 mesecev pred 
potekom izjeme.

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1, je do štiri leta  za 
kategorije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 in 11 iz 
Priloge I ter največ 8 let za industrijsko 
opremo iz kategorij 8 in 9 iz Priloge I, 
točno obdobje veljavnosti pa se določi za 
vsak primer posebej. Izjeme je mogoče 
obnoviti. Komisija pri odločanju o 
obnovitvi izjeme upošteva socialno-
ekonomske vplive. Komisija se najkasneje 
v šestih mesecih pred potekom veljavnosti 
izjeme odloči o vlogah za obnovitev, ki so 
predložene najpozneje 18 mesecev pred 
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potekom izjeme. Če Komisija meni, da je 
za predpisano certifikacijo ali za 
zagotovitev ustrezne razpoložljivosti 
nadomestkov potrebno več časa, kakor ga 
je na voljo do izteka veljavnosti izjeme, 
podaljša trajanje izjeme. Odločitev o 
trajanju podaljšanja, ki ne sme biti daljše 
od 18 mesecev od časa izteka veljavnosti 
izjeme, se sprejme za vsak primer posebej. 
Posebne izjeme v prilogah V, VI in VIa bi 
morale jasno določati ključne datume in 
roke, to je datum izteka veljavnosti izjeme, 
rok za predložitev vloge za obnovitev in 
datum poteka prehodnega obdobja, če se 
obnovitev ne odobri. Če se vloga za 
obnovitev predloži zadnji dan pred 
potekom roka in če se v omenjenem roku 
ne sprejme nobena odločitev, izjeme 
ostanejo v veljavi tudi po datumu pregleda 
in vse dokler odločitev o vlogi za obnovitev 
ni sprejeta.
Ti ukrepi, ki so namenjeni za 
spreminjanje nebistvenih določb te 
direktive, se sprejmejo v skladu s 
členom 290 Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Jasne navedbe rokov in drugih datumov pri postopku za odobritev izjeme so potrebne za to, 
da se poveča pravna varnost in zagotovi boljše načrtovanje vlagateljev. Vse na novo 
odobrene in obnovljene izjeme morajo ostati veljavne tudi po zgoraj določenem datumu 
pregleda in vse do sprejetja odločitve o podaljšanju, pod pogojem, da je bila vloga Komisiji 
predložena najpozneje zadnji dan ali zadnje dni roka za predložitev vloge. Pri medicinskih 
pripomočkih (kategorija 8) in instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo 
(pod kategorijo 9) je treba odobriti izjeme za največ 8 let.
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Predlog spremembe 233
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1 je največ štiri leta in se 
lahko podaljša. Komisija se pravočasno 
odloči o prošnjah za obnovitev, ki so 
predložene najpozneje 18 mesecev pred 
potekom izjeme.

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1 je največ štiri leta in se 
lahko podaljša. Veljavnost ukrepov, 
sprejetih v skladu s točko b odstavka 1, je 
osem let za vloge v kategoriji 9-
instrumenti za spremljanje in nadzor za 
industrijsko uporabo in se lahko podaljša.
Komisija se pravočasno odloči o vlogah za 
obnovitev, ki so predložene najpozneje 18 
mesecev pred potekom izjeme.

Or. en

Obrazložitev

Izjeme pri instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo je treba omejiti na 
osem let zaradi dolgih obdobij prekvalifikacije, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje visokih 
standardov zanesljivosti sektorja. Zanesljivi nadomestki za kritične uporabe, kot je uporaba 
svinca v zaščiti pred sevanjem za zdravljenje raka še niso na voljo in tudi ne bodo na voljo še 
nekaj desetletij. Proizvodi se preoblikujejo na vsakih 7 do 10 let. Zato je treba dovoliti 8-letno 
veljavnost industrijskih izjem iz kategorije 9.

Predlog spremembe 234
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Veljavnost ukrepov vrste B, sprejetih v 
skladu s točko bb odstavka 1, se pregleda 
vsakih deset let in se lahko obnovi. 
Komisija na podlagi predloženih vlog ter 
lastnih znanstvenih in tehničnih spoznanj 
odloči, ali pogoji iz točke (bb) odstavka 1 
niso več izpolnjeni. Če Komisija odloči, da 
so zahteve iz točke (bb) odstavka (1) še 
vedno izpolnjene, obnovi izjemo in določi 
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datum naslednjega pregleda, ki je lahko 
pet let ali več pa zadnjem pregledu. 
Podjetja ali njihovi zastopniki predložijo 
vloge za izjeme ali njihovo obnovitev v 
skladu s členom 5a.

Or. pl

Obrazložitev

Poprawka zawiera ścisłe wytyczne dla Komisji odnośnie postępowania z wyjątkami typu „B” 
włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 10-letni okres przeglądu. Komisja 
rozpatrzy wnioski o przedłużenie okresu przeglądu danego rozwiązania tylko, jeżeli 
przedsiębiorcy wypełnią wniosek i prześlą go do komisji zgodnie z art. 5a. Odciąży to Komisję 
z potrzeby przeglądu wszystkich wyjątków raz na cztery lata. Komisja powinna we wnioskach 
otrzymać od przedsiębiorców wystarczające dowody, aby bez obszernej weryfikacji 
wspomagana przez komitet podąć decyzję.(poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a.

Predlog spremembe 235
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če se izjema ne odobri ali obnovi, 
mora pred njenim umikom poteči najmanj 
12-mesečno prehodno obdobje, s čimer se 
gospodarskemu subjektu omogoči čas za 
prilagoditev. Če Komisija meni, da je 
potrebnih več kot 12 mesecev, se v 
posameznih primerih prehodno obdobje 
lahko podaljša.

Or. en

Obrazložitev

Glavni namen tega predloga spremembe je zagotoviti, da se v primerih, ko se izjema ne 
obnovi ali odobri, prehodno obdobje 12 mesecev sprejme kot standardno obdobje za 
prilagoditev izdelka.
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Predlog spremembe 236
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vloge za odobritev ali obnovitev izjeme 
v skladu s členom 4(1) se predložijo 
Komisiji skladno s Prilogo VIb. V vlogi za 
obnovitev izjeme je treba osvežiti prvotne 
zahteve, s čimer se predstavi najnovejše 
stanje.

Or. en

(Povezano s predlogom spremembe, ki uvaja novo Prilogo VIb in s predlogom spremembe za 
črtanje člena 6, odstavka 1, prve alinee.)

Obrazložitev

Motiv za ta predlog sprememb so trenutne razprave v Svetu. Obstajati morajo jasne zahteve 
za vlagatelje, ki prosijo za odobritev ali obnovitev izjeme. Vloga za obnovitev mora biti 
osvežena zato, da prikazuje najnovejše stanje.

Predlog spremembe 237
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Komisija: 
(a) pisno potrdi prejem vloge v 15 dneh po 
prejemu. V potrdilu se zabeleži datum 
prejema vloge;
(b) o vlogi nemudoma obvesti druge 
države članice ter jim jo da na razpolago 
skupaj z vsemi dodatnimi razpoložljivimi 
informacijami, ki jih predloži vlagatelj;
(c) javno objavi povzetek vloge.

Or. en
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Obrazložitev

Treba je jasno določiti začetne obveznosti Komisije po prejemu vloge.

Predlog spremembe 238
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Vloge se predložijo najpozneje 18 
mesecev pred začetkom veljavnosti 
prepovedi ali pred potekom izjeme.
Komisija se odloči najpozneje 6 mesecev 
pred začetkom veljavnosti prepovedi ali 
pred potekom izjeme.
Komisija pri odločanju o trajanju izjeme 
ali njeni obnovi upošteva socialno-
ekonomske vplive. Če Komisija meni, da 
je bolj kakor dodaten  čas do začetka 
prepovedi oziroma do poteka veljavnosti 
izjeme treba zagotoviti ustrezno 
razpoložljivost nadomestkov, odobri 
prehodno obdobje po začetku veljavnosti 
prepovedi ali poteku izjeme . Odločitev o 
trajanju podaljšanja, ki ne sme presegati 
18 mesecev od začetka veljavnosti 
prepovedi ali poteka veljavnosti izjeme, se 
sprejme na podlagi posamičnega primera.
Komisija sprejme te ukrepe z delegiranimi 
akti v skladu s členom 18.

Or. en

(Delno nadomešča predlog spremembe 42, ki ga predlaga poročevalka. Nanaša se na 
zamenjavo nekdanjega „regulativnega postopka s pregledom“  z novim postopkom 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.)

Obrazložitev

Gospodarski subjekti zahtevajo pravno gotovost za izjeme. Zato mora biti rok Komisije za
sprejem odločitve omejen. Da bi se omogočila ustrezna prilagoditev po začetku veljavnosti 
prepovedi ali po poteku izjeme, se lahko odobri prehodno obdobje do 18 mesecev. To pomeni 
prehodno obdobje do največ 24 mesecev, ki bi gospodarskim subjektom omogočilo dovolj 
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časa za prilagoditev. Pri odločanju o trajanju izjeme je treba upoštevati socialno-ekonomske 
razloge.

Predlog spremembe 239
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Preden se prilogi  spremenita , se 
Komisija med drugim posvetuje s
proizvajalci električne in elektronske 
opreme, podjetji za reciklažo, obdelavo, 
okoljskimi organizacijami in združenji 
delavcev in potrošnikov.

3. Preden se priloge V, VI in VIa
spremenijo, se Komisija med drugim 
posvetuje z gospodarskimi subjekti,
podjetji za reciklažo, obdelavo, okoljskimi 
organizacijami in združenji delavcev in 
potrošnikov. Komisija javno objavi 
pripombe ki jih prejme v okviru teh 
posvetovanj. Komisija poroča o prejetih 
informacijah in jih javno objavi.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala biti pristojna le za spreminjanje nekaterih prilog z delegiranimi akti.
Pojem gospodarskih subjektov se uporablja v skladu s spremembami opredelitev. Zadnji del 
ponovno vključuje spremenjene določbe prve različice direktive RoHS, ki določa, da se 
pripombe javno objavijo, s čimer se kodificira sedanja praksa javnih posvetovanj z 
zainteresiranimi stranmi. Odpravljeno je sklicevanje na komitološki odbor, saj ta zaradi člena 
290 PDEU ne obstaja več.

Predlog spremembe 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Preden se prilogi  spremenita , se 
Komisija med drugim posvetuje s 
proizvajalci električne in elektronske 
opreme, podjetji za reciklažo, obdelavo, 
okoljskimi organizacijami in združenji 

3. Preden se prilogi  spremenita , Komisija 
opravi oceno učinka. Komisija se tudi 
posvetuje s proizvajalci električne in 
elektronske opreme, podjetji za reciklažo, 
obdelavo, okoljskimi organizacijami in 



AM\809039SL.doc 39/106 PE439.897v01-00

SL

delavcev in potrošnikov. združenji delavcev in potrošnikov.

Or. en

Obrazložitev

Absolutno nujno je, da se pred vključitvijo kakršnih koli novih snovi v izjeme po direktivi 
RoHS opravi celovita ocena učinka, ki temelji na znanstvenih dokazih. Brez temeljite ocene 
alternativ ni mogoče ustrezno določiti, ali bo predlagana omejitev dejansko pozitivno vplivala 
na zdravje ljudi in okolje.

Predlog spremembe 241
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Preden se prilogi  spremenita , se 
Komisija med drugim posvetuje s 
proizvajalci električne in elektronske 
opreme, podjetji za reciklažo, obdelavo, 
okoljskimi organizacijami in združenji 
delavcev in potrošnikov.

3. Preden se prilogi  spremenita , Komisija 
opravi oceno učinka. Komisija se tudi 
posvetuje s proizvajalci električne in 
elektronske opreme, podjetji za reciklažo, 
obdelavo, okoljskimi organizacijami in 
združenji delavcev in potrošnikov.

Or. en

Predlog spremembe 242
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Dokler so materiali in komponente 
vključeni v prilogi V in VI k tej direktivi 
na podlagi člena 5(1)(b) te direktive, 
navedene uporabe veljajo tudi za izvzete iz 
zahtev avtorizacije, ki so določene v členu 
58(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006.  novo

črtano

Or. pl
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Obrazložitev

Člen 5(4) povzroča pravno negotovost med direktivo RoHS in uredbo REACH. Izjema, 
ocenjena na podlagi meril RoHS, ne more vplivati na določbe REACH. To bi povzročilo 
zmedo pri podjetjih, ki ne bi vedela, kje iskati potrebne informacije.

Predlog spremembe 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Dokler so materiali in komponente 
vključeni v prilogi V in VI k tej direktivi 
na podlagi člena 5(1)(b) te direktive, 
navedene uporabe veljajo tudi za izvzete iz 
zahtev avtorizacije, ki so določene v členu 
58(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

4. Dokler so materiali in komponente 
vključeni v prilogi V in VI k tej direktivi 
na podlagi člena 5(1)(b) te direktive, 
navedene uporabe veljajo tudi za izvzete iz 
zahtev avtorizacije, ki so določene v členu 
58(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 za 
obdobje veljavnosti, ki ga določa ta 
direktiva.

Dokler je uporaba snovi dovoljena v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, se te 
vloge obravnavajo kot izvzete iz zahtev 
glede vlog za podelitev izjeme, določenih v 
tej direktivi, za obdobje veljavnosti 
avtorizacije, izdane v skladu z Uredbo 
(ES) št 1907/2006.

Or. en

Obrazložitev

Pri razvoju resnično inovativnih naprav se bo, kot to pove ime samo, uporabila edina znana 
tehnološka rešitev, ki je na voljo v času zasnove, za kar pa bodo potrebne izjeme. Vsakršna 
zahteva za pridobitev dveh izjem za isto vlogo preden prihodom na trg (npr. izjema v skladu z 
direktivo RoHS in avtorizacija v skladu z uredbo REACH) bi bila preveč obremenjujoča, 
zlasti zato, ker je v tem primeru treba vključiti obsežen sistem izjem.
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Predlog spremembe 244
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija spreminja Prilogo V v skladu 
z merili iz člena 5(1)(b) in (bb), pri čemer 
natančno opredeli izjeme in vrsto vsake 
posamezne izjeme. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te direktive 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 18(2).

Or. pl

Obrazložitev

Člen 5(4) povzroča pravno negotovost med direktivo RoHS in uredbo REACH. Izjema, 
ocenjena na podlagi meril RoHS, ne more vplivati na določbe REACH. To bi povzročilo 
zmedo pri podjetjih, ki ne bi vedela, kje iskati potrebne informacije. Namesto tega člena se 
Komisija pooblasti, da po potrebi spremeni Prilogo V, pri čemer razlikuje med različnimi 
vrstami izjem.

Predlog spremembe 245
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija najpozneje [...*] in s 
pomočjo delegiranih aktov v skladu s 
členom 18 odloči, katera od izjem iz 
Priloge V se uporablja tudi za instrumente 
za spremljanje in nadzor za industrijsko 
uporabo. Če v tem roku ne sprejme 
nobene odločitve, izjeme iz Priloge V 
veljajo tudi za instrumente za spremljanje 
in nadzor za industrijsko uporabo.
*vstavi datum: 18 mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive.
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Or. en

Obrazložitev

Komisija je prosila svetovalca za oceno izjem za kategoriji 8 in 9 pri prenovitvi. Svetovalec ni 
ocenil že odobrenih izjem za druge kategorije, temveč je preprosto predpostavljal, da bi te 
veljale tudi za kategoriji 8 in 9.  Vendar pa ob pomanjkanju posebnih ocen Komisija ni 
prenesla teh izjem in je podjetjem prepustila, naj predložijo ustrezne vloge. Ker imajo 
instrumenti za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo relativno dolg cikel zasnove, bi 
jih bilo treba čim prej obvestiti o statusu teh izjem za njihove izdelke.

Predlog spremembe 246
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členom 18 spremeni Prilogo VIb 
in jo dopolni z dodatnimi elementi.

Or. en

(Povezano s predlogom spremembe o uvedbi nove priloge VIb.)

Obrazložitev

Treba je oblikovati tak mehanizem, ki bo Komisiji omogočal, da doda nadaljnje elemente k 
vlogi za odobritev izjeme ali vlogi za obnovitev.

Predlog spremembe 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Kadar je uporaba snovi dovoljena v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, se 
šteje, da oprema, v kateri se nahaja ta 
snov, izpolnjuje ustrezne zahteve iz te 
direktive za obdobje veljavnosti 
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avtorizacije, izdane v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006.

Or. fr

Obrazložitev

Komisija v svojem predlogu določa, da za materiale ali komponente, za katere velja izjema v 
okviru RoHS, ne bo potrebna avtorizacija v okviru REACH. Glede na to, da uredba REACH 
začne veljati pred direktivo RoHS, je pomembno zagotoviti, da bo veljalo tudi obratno, da bi 
preprečili pravno negotovost in prekomerno upravno breme.

Predlog spremembe 248
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Dokler je uporaba snovi dovoljena v 
skladu z Uredbo (ES) št 1907/2006, se 
šteje, da je taka oprema v skladu z 
zahtevami iz te direktive za obdobje 
veljavnosti avtorizacije, izdane v skladu z 
Uredbo (ES) št 1907/2006.

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko prenovljeni predlog direktive RoHS določa, ta izjeme po tej direktivi niso potrebne 
avtorizacije po uredi REACH, ostaja pravna negotovost, saj bodo zahteve za avtorizacijo 
REACH začele veljati prej kakor prenovljena direktiva RoHS. Zato je treba za dano obdobje
veljavnosti avtorizacije iz uredbe REACH izvzeti iz direktive RoHS, s čimer bi se zagotovila 
pravna varnost za proizvajalce EEO.
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Predlog spremembe 249
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 5 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Vloga za odobritev izjeme in obnovitev 

izjeme 
1. Vloga za odobritev izjeme se predloži v 
skladu z naslednjimi odstavki. 
2. Vloga se pošlje Komisiji. Komisija:
(a) pisno potrdi prejem vloge v 14 dneh po 
prejemu. V potrdilu se navede datum 
prejema vloge;
(b) o vlogi nemudoma obvesti države 
članice ter jim jo da na razpolago skupaj z 
vsemi dodatnimi informacijami, ki jih 
predloži vlagatelj in ki niso pravno 
zaščitene informacije; 
(c) objavi povzetek vloge iz točke 3(e), pri 
čemer upošteva tržno zaupnost in 
intelektualno lastnino.
3. Vloga vsebuje naslednje informacije: 
(a) ime in naslov proizvajalca;
(b) material ali komponento in specifične 
uporabe, za katere se zahteva izjema, ter 
lastnosti tega materiala in komponent;
(c) utemeljitev izjeme v skladu s pogoji iz 
člena 5, vključno z analizo vseh 
nadomestnih snovi ali metod. Ta 
utemeljitev se sme predložiti v obliki opisa 
opravljenih študij, zlasti neodvisnih študij, 
ki jih verificirajo druge ustanove, če so na 
voljo;
(d) kjer je to ustrezno, navedbo, katera 
informacija velja za pravno zaščiteno, 
vključno s preverljivo utemeljitvijo;
(e) povzetek vloge;
(f) vrsto izjeme (A ali B), na katero se 
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nanaša vloga.
4. Komisija preuči vlogo za odobritev 
izjeme in opravi neodvisno študijo 
utemeljitve izjeme.
5. Komisija pri preučitvi vloge upošteva, 
ali lahko MSP izpolnjujejo zahteve iz točk 
3(b) in (c).
6. Komisija pravočasno odloči o vseh 
vlogah, vključno z vlogami za obnovitev. 
Vloge za obnovitev v skladu s 
členom 4(2a) se vložijo najpozneje 
24 mesecev pred datumom pregleda 
izjeme, ob upoštevanju potrebe 
gospodarskih akterjev po pravni varnosti v 
času pred odločitvijo Komisije. 
7. Komisija ob upoštevanju položaja MSP 
sprejme izvedbene določbe o uporabi tega 
člena, med drugim določbe o obliki in 
vrsti informacij, ki jih je treba priložiti 
vlogi za odobritev izjeme ali obnovitev 
izjeme, vključno z analizo alternativ, in če 
so na voljo primerne alternative, načrti 
nadomestitve iz Uredbe (ES) 
št. 1907/2006. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te direktive 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 18(2).

Or. pl

Obrazložitev

Ta člen uvaja sistematično metodo za odobritev izjem in Komisiji nalaga, da pripravi obrazec 
deklaracije o izjemi.

Predlog spremembe 250
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
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Nanomateriali
1. Gospodarski subjekti uradno obvestijo 
Komisijo o uporabi nanomaterialov v 
EEO ter zagotovijo vse ustrezne podatke o 
varnosti teh materialov za zdravje ljudi in 
okolje v njihovem življenjskem ciklu.
2. Komisija ob upoštevanju informacij, ki 
jih zagotovijo gospodarski subjekti v 
skladu z odstavkom 1, najpozneje [...*] 
oceni varnost nanomaterialov v EEO za 
zdravje ljudi in okolje, zlasti med uporabo 
in obdelavo, ter poda svoje ugotovitve v 
poročilu Evropskemu parlamentu in 
Svetu. Če je potrebno, se temu poročilu 
priloži tudi zakonodajni predlog za 
ustrezno obvladovanje tveganja 
nanomaterialov v EEO.
3. Gospodarski subjekti morajo 
najpozneje do [...**] označiti EEO, ki 
vsebuje nanomateriale. 
*vstavi datum: 36 mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive.
*vstavi datum: 24 mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Treba je rešiti težavo pomanjkanja informacij o uporabi in varnosti nanomaterialov v EEO.
Proizvajalci bi morali biti dolžni poročati o uporabi in varnosti, kar bi Komisiji omogočilo 
pripravo potrebnih zakonodajnih ukrepov. Potrošniki želijo vedeti, ali EEO vsebuje 
nanomateriale.

Predlog spremembe 251
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedbeni ukrepi Delegirani akti
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Or. en

(Nanaša se na zamenjavo nekdanjega "regulativnega postopka s pregledom"  z novim 
postopkom delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.)

Obrazložitev

Lizbonska pogodba uvaja člen 290 o delegiranih aktih in člen 291 o izvedbenih aktih. Izraz 
„izvedbeni“ bi tako bilo mogoče razumeti kot omejen na „izvedbene ukrepe“. Vendar se za 
ukrepe, ki jih je treba sprejeti na podlagi tega člena, uporablja člen 290 in ne člen 291. Zato 
bi bilo treba izrazje ustrezno spremeniti.

Predlog spremembe 252
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme podrobna pravila za: Najkasneje do [...*] Komisija z 
delegiranimi akti v skladu s členom 18
sprejme podrobna pravila za:
* vstavi datum osemnajst mesecev od začetka 
veljavnosti te direktive.

Or. en

(Nanaša se na zamenjavo nekdanjega "regulativnega postopka s pregledom"  z novim 
postopkom delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.)

Obrazložitev

Treba je zagotoviti jasen rok za sprejetje delegiranih aktov.

Predlog spremembe 253
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedbeni ukrepi črtano
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Komisija sprejme podrobna pravila za:

zahtevke za izvzetje vključno s formatom 
in tipi informacij, ki se zagotovijo ob 
vložitvi navedenih zahtevkov, ter analizo 
alternativ in, če so na voljo primerne 
alternative, nadomestnimi načrti iz 
Uredbe (ES) št. 1907/2006,
skladnost z največjimi vrednostmi 
koncentracij iz člena 4(2), 
izvajanje člena 5(2) ob upoštevanju 
potrebe po pravni varnosti za gospodarske 
subjekte pred odločbo Komisije o 
obnovitvi izjem. 
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 18(2).

Or. pl

Obrazložitev

Ta člen je postal nepotreben. Določbe tega člena so zdaj vključene v členih 5a, 4(8), 5(2) in 
5(2a).

Predlog spremembe 254
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

zahtevke za izvzetje vključno s formatom 
in tipi informacij, ki se zagotovijo ob 
vložitvi navedenih zahtevkov, ter analizo 
alternativ in, če so na voljo primerne 
alternative, nadomestnimi načrti iz 
Uredbe (ES) št. 1907/2006,

črtano

Or. en

(Nadomešča predlog spremembe 46, ki je povezan s predlogom spremembe za vstavitev 



AM\809039SL.doc 49/106 PE439.897v01-00

SL

novega člena 5 (2a) in Priloge VIb.)

Obrazložitev

Motiv za ta predlog sprememb so trenutne razprave v Svetu. Obstajati morajo jasne zahteve 
za vlagatelje, ki prosijo za odobritev ali obnovitev izjeme.

Predlog spremembe 255
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

zahtevke za izvzetje vključno s formatom in 
tipi informacij, ki se zagotovijo ob vložitvi
navedenih zahtevkov, ter analizo alternativ 
in, če so na voljo primerne alternative, 
nadomestnimi načrti iz Uredbe (ES) št. 
1907/2006,

vloge za odobritev izjeme vključno s 
formatom in tipi preverljivih informacij, ki 
se zagotovijo, in celovita navodila ob 
predložitvi navedenih vlog, ter analizo 
alternativ na podlagi življenjskega cikla in, 
če so na voljo primerne alternative, načrti 
nadomestitve iz Uredbe (ES) št. 1907/2006, 
vključno s prehodnimi obdobji, 
potrebnimi za predpisano certifikacijo in 
zadosten nabor ustreznih alternativ. Na 
spletni strani Komisije mora biti 
objavljena jasna časovnica za postopke 
odobritve izjem, vključno s sklicevanjem 
na postopke Evropske agencije za 
kemikalije. Vsa dokumentacija, ki jo je 
treba zagotoviti za vlogo za podelitev 
izjeme, se mora kolikor je to mogoče 
nanašati na podatke in dokumentacijo, 
potrebno za postopek avtorizacije v skladu 
z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH).

Or. en

Obrazložitev

Avtomatski prenos avtorizacije, izdane na podlagi uredbe REACH, v izjemo na podlagi 
direktive RoHS povzroča pravne težave glede različnih postopkov, različnih obsegov uporabe 
in različnih posledic za proizvajalce v tretjih državah. Da bi zmanjšali upravno breme za 
prosilce, bi morali kljub temu dokumenti in podatki, ki so potrebni za vlogo za podelitev 
izjeme na podlagi direktive RoHS, biti po obliki in vsebini v skladu z ustreznimi zahtevami iz 
postopka avtorizacije iz uredbe REACH, ob čim večjem upoštevanju posebnih meril in 
postopka izjem iz direktive RoHS.
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Predlog spremembe 256
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– skladnost z največjimi vrednostmi 
koncentracij iz člena 4(2),

- čim prej pooblastiti evropske organe za 
standardizacijo za razvoj usklajenih 
standardov skladnosti vsake izmed 
kategorij izdelkov, naštetih v Prilogi I, z 
direktivo RoHS. Opredelitev 
„homogenega materiala“ v točki (l) člena 
3 člen služi kot skupna podlaga za 
nadaljnjo opredelitev v standardizaciji, 
zlasti na pripravo vzorcev;

Or. en

Obrazložitev

Tehnične podrobnosti, kot so skladnost z največjo vrednostjo koncentracij, bi bilo treba 
opredeliti z opredelitvijo usklajenih standardov.

Predlog spremembe 257
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

izvajanje člena 5(2) ob upoštevanju 
potrebe po pravni varnosti za gospodarske 
subjekte pred odločbo Komisije o 
obnovitvi izjem.

črtano

Or. en

(Povezano s predlogom spremembe za nov člen 5(2b))

Obrazložitev

Predlog je, da se ustrezna uporaba člena 5(2) določi v rednem zakonodajnem postopku.
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Predlog spremembe 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

izvajanje člena 5(2) ob upoštevanju potrebe 
po pravni varnosti za gospodarske subjekte 
pred odločbo Komisije o obnovitvi izjem.

izvajanje člena 5(2) ob upoštevanju potrebe 
po pravni varnosti za gospodarske subjekte 
glede pregleda, zadnje uporabe in 
datumov poteka odločbe Komisije o 
obnovitvi izjem.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba zagotavlja skladnost z dodatnimi določbami o postopku za avtorizacijo iz člena 5, 
odstavek 2.

Predlog spremembe 259
Chris Davies, Dirk Sterckx

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

izvajanje člena 5(2) ob upoštevanju potrebe 
po pravni varnosti za gospodarske subjekte 
pred odločbo Komisije o obnovitvi izjem.

izvajanje člena 5(2) ob upoštevanju potrebe 
po pravni varnosti za gospodarske subjekte 
glede pregleda, zadnje uporabe in 
datumov poteka izjem.

Or. en

Obrazložitev

Namen spremembe je zagotoviti večjo pravno varnost in predvidljivost.
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Predlog spremembe 260
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

izvajanje člena 5(2) ob upoštevanju potrebe 
po pravni varnosti za gospodarske subjekte 
pred odločbo Komisije o obnovitvi izjem.

izvajanje člena 5(2) ob upoštevanju potrebe 
po pravni varnosti za gospodarske subjekte 
glede pregleda, zadnje uporabe in 
datumov poteka izjem.

Or. en

Obrazložitev

Glej člen 5.2: pojmi pregled, zadnja uporaba in datumi poteka so bili predstavljeni v 
predlogu spremembe drugega odstavka člena 5. Za zagotovitev doslednosti znotraj izjeme bi 
se morala tudi 3. alinea člena 6 sklicevati na te pojme .

Predlog spremembe 261
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- zahteve glede označevanja snovi iz 
Priloge IVa (novo) v skladu s členom 
4(1)b (novo) v zvezi z izboljšanjem 
možnosti recikliranja. Te zahteve 
upoštevajo določbe iz Direktive 
2005/32/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi 
okvira za določanje zahtev za okoljsko 
primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo 
energijo, s čimer se bo mogoče izogniti 
prekrivanju s to direktivo in hkrati 
vzpostaviti sinergije z njo tam, kjer je to 
mogoče. Treba je razviti standard za 
opredelitev in odkrivanje nanomaterialov, 
ki se bo uporabljal za to direktivo, hkrati 
pa tudi zaradi širše uporabi pri drugi 
zakonodaji, ki zajema nanomateriale.
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Or. en

Obrazložitev

Študija inštituta Öko-Institut je priporočila označevanje za nekatere snovi.
Če označevanje izboljšuje možnosti recikliranja, varnost med obdelavo OEEO in obveščenost 

potrošnikov, ga je treba upoštevati. V tem smislu je treba preučiti še izboljšanje možnosti 
recikliranja plastike tako, da se oblikujejo boljši načini razlikovanja tiste plastike, ki vsebuje 
halogen, od drugih vrst. Zagotoviti je treba čim boljšo povezanost z direktivo o okoljsko 
primerni zasnovi. (Povezano s predlogom spremembe člena 4(1)b novo in predloga 
spremembe na novo Prilogo IVa.)

Predlog spremembe 262
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- razširitev in morebitna 
institucionalizacija poti izmenjav s tretjimi 
državami s pomočjo regulativnih dialogov, 
mednarodnih služb za pomoč 
uporabnikom ali programov poklicnega 
usposabljanja, s čimer se zagotovi, da so 
informacije o določbah direktive RoHS na 
voljo v tretjih državah in da so razumljive.

Or. en

Obrazložitev

Ker določbe direktive RoHS neposredno vplivajo na uvoz proizvodov na skupni trg, mora 
obstajati možnost, da se podjetjem s sedežem v tretjih državah zagotovi svetovanje in 
obveščanje prek regulativnih dialogov, programov usposabljanja ali drugih. Ena od številnih 
možnosti je mednarodna služba za pomoč pri Evropski agenciji za kemikalije, ki obvešča tudi 
o posebnih zahtevah direktive RoHS glede EEO. To tudi odseva dejstvo, da je direktiva RoHS 
postala mednarodno priznana zakonodaja, ki je navdihnila podobno zakonodajo v nekaterih 
državah, ki niso članice EU.
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Predlog spremembe 263
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- uporaba zahtev glede označevanja 
nanomaterialov iz člena 5a(3).

Or. en

Povezano z novim členom 5a(3).).

Obrazložitev

Da bi se zagotovilo usklajeno označevanje nanomaterialov v EEO, je treba Komisijo 
pooblastiti za sprejetje podrobnih pravil za uporabo te zahteve.

Predlog spremembe 264
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- oblika in vsebina dokumentacije, 
predložene v skladu s členom 4(7).

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti večjo gotovost.
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Predlog spremembe 265
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija nemudoma pooblasti evropske 
organe za standardizacijo, da razvijejo 
usklajene standarde skladnosti z direktivo 
RoHS za vsako kategorijo izdelkov, 
naštetih v Prilogi I.

Or. en

Obrazložitev

Usklajeni standardi bodo proizvajalcem pomagali, da dosežejo skladnost s to direktivo, in 
zagotovili potrebne tehnične podrobnosti o vsaki izmed kategorij na podlagi opredelitve 
homogenega materiala.

Predlog spremembe 266
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi za spremembo nebistvenih določb 
te direktive se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(2).

črtano

Or. en

(Povezano s predlogom spremembe k uvedbi člena 6(1). Nanaša se na zamenjavo nekdanjega 
„regulativnega postopka s pregledom“  z novim postopkom delegiranih aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.)

Obrazložitev

Prenos pooblastil je naveden v uvodnem odstavku tega člena.
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Predlog spremembe 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do tega datuma tudi pregleda 
področje uporabe in izjeme v členu 2 te 
direktive ter na podlagi celovite presoje 
vpliva predlaga vključitev drugih kategorij 
proizvodov, če oceni, da to koristi 
uresničevanju ciljev te direktive. Posebno 
pozornost je treba nameniti morebitni 
vključitvi specifičnih potrošnega blaga in 
dodatkov ali opreme, ki spada pod drugo 
vrsto opreme in ni zajeta v področju 
uporabe te direktive v skladu s členom 2.

Or. en

Obrazložitev

Dosedanje presoje vpliva o vključitvi novih kategorij proizvodov so bile fragmentarne. Zato je 
potreben obsežen seznam izjem. Vendar je treba pri naslednjem pregledu predlagati 
vključitev opreme v povezavi s prepovedanimi snovmi, ki niso podobno zajete v drugi 
zakonodaji (avtoradii, zasloni v letalih, potrošno blago in dodatki, kot so kartuše, daljinski 
upravljavci itd.).

Predlog spremembe 268
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Komisija pred [...*] pregleda ukrepe iz te 
direktive, da bi upoštevala, kot je 
potrebno, nova znanstvena spoznanja.
1. Komisija do tega datuma in nato vsaka 
štiri leta tudi preuči, ali je treba razširiti 
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seznam snovi ali skupin snovi v Prilogi IV 
in Prilogi IVa, zlasti – in ne izključno – v 
zvezi s snovmi iz Priloge III, na podlagi 
znanstvenih dejstev in ob upoštevanju 
previdnostnega načela.
Pri tem pregledu je zlasti pozorna na 
naslednje vplive takšnih snovi ali skupin 
snovi:
– uresničljivost in dobičkonosnost 
ponovne uporabe EEO ter recikliranja 
materialov iz odpadne EEO;
– kumulativno in nedovoljeno 
izpostavljenost delavcev, udeleženih pri 
zbiranju, ponovni uporabi, recikliranju in 
obdelavi materialov iz odpadne EEO;
– morebitne izpuste teh snovi in 
materialov, nevarnih ostankov ali 
produktov preoblikovanja ali degradacije 
pri proizvodnji, uporabi, pripravi na 
ponovno uporabo, recikliranju ali drugih 
postopkih obdelave materialov iz 
odpadnih EEO, vključno z ravnanjem, ki 
ni v skladu s standardi, zlasti med 
postopki toplotne obdelave, tako v Uniji 
kot v tretjih državah;
– možnost zamenjave z nadomestnimi 
proizvodi ali tehnologijami, ki imajo manj 
negativnih učinkov na varstvo okolja, 
zdravja in potrošnikov, ob upoštevanju 
možnosti odobritve izjem za tiste uporabe, 
pri katerih takšni nadomestni proizvodi ali 
tehnologije še niso na voljo.
Ti ukrepi, ki so namenjeni za 
spreminjanje bistvenih določb te direktive, 
se sprejmejo v skladu s členom 289 
Pogodbe. Kadar so snovi iz Priloge III 
priporočene v ustrezni strokovni študiji in 
niso vključene v predlogu za pregled, 
mora Komisija predložiti posebno 
obrazložitev. Če so predlagane spremembe 
Priloge IV in Priloge IVa, se zraven 
navedejo vsi ustrezni dokumenti, poročila 
o kemijski varnosti ali ocene tveganja, 
predloženi Evropski agenciji za kemikalije 
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 ali 
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drugimi uredbami skupnosti.
* Vstavi datum štiri leta od začetka 
veljavnosti Direktive.

Or. en

Obrazložitev

Na tem mestu je treba upoštevati novo prilogo s snovmi, ki bodo označene (Priloga IVa 
(novo)). Odločanje o novih prepovedih snovi je bistvena določba te direktive in mora zato 
potekati po postopku soodločanja, vsaka štiri leta. Ta pregled mora temeljiti na jasnih 
merilih, ki so osredotočena na odpadno fazo v življenjskem ciklu EEO, hkrati pa upoštevajo 
zdravje ljudi v fazah proizvodnje in uporabe. Če Komisija ne predlaga vključitve snovi, ki jo 
priporoči ustrezna strokovna študija, mora biti ta odločitev obrazložena.

Predlog spremembe 269
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Pregled

Komisija pred [...*] pregleda ukrepe iz te 
direktive, da bi upoštevala, kot je 
potrebno, nova znanstvena spoznanja.
Komisija do tega datuma zlasti poda 
predloge o vključitvi opreme, ki sodi v 
kategorije 8, 9 in 11, v področje uporabe 
člena 4(1a).
Komisija do tega datuma in nato vsaka 
štiri leta tudi preuči, ali je treba razširiti 
seznam snovi ali skupin snovi v 
Prilogi IV, zlasti v zvezi s snovmi iz 
Priloge III, na podlagi znanstvenih 
dejstev in ob upoštevanju previdnostnega 
načela.
Pri tem pregledu je zlasti pozorna na 
naslednje vplive takšnih snovi ali 
materialov: 
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– uresničljivost in dobičkonosnost 
ponovne uporabe in recikliranja;
– kumulativno izpostavljenost delavcev, 
udeleženih pri zbiranju, ponovni uporabi, 
recikliranju ali obdelavi, kjer je to 
ustrezno;
– morebitne izpuste teh snovi in 
materialov, nevarnih ostankov, produktov 
preoblikovanja ali degradacije ali 
sekundarnih odpadkov v okolje med 
uporabo, ponovno uporabo, predelavo ali 
odstranitvijo, vključno z ravnanjem, ki ni 
v skladu s standardi, zlasti med postopki 
toplotne obdelave, tako v Uniji kot v 
tretjih državah.
Komisija preuči uresničljivost 
nadomestitve takšnih snovi in materialov z 
varnejšimi skozi spremembe v zasnovi ali 
uporabo materialov in komponent, pri 
katerih niso potrebni materiali ali snovi iz 
člena 4(1), ter po potrebi do tega datuma 
in nato vsaka štiri leta Evropskemu 
parlamentu in Svetu poda predloge za 
razširitev področja uporabe Priloge IV.
* Vstavi datum štiri leta od začetka 
veljavnosti Direktive.

Or. en

(Nadomešča predlog spremembe 48.)

Obrazložitev

Direktiva RoHS ima en sam namen: omejiti nevarne snovi v EEO. Ta direktiva je bila sprejeta 
s postopkom soodločanja. Nadaljnje omejitve je treba še naprej sprejemati s postopkom 
soodločanja. Direktiva mora določiti jasna merila za prihodnje preglede. Ti morajo 
vključevati vpliv na ponovno uporabo in recikliranje, izpostavljenost delavcev in izpuste v 
okolje, tudi izpuste produktov preoblikovanja (na primer dioksinov) ali nastajanje 
sekundarnih odpadkov (na primer nevarnih odpadkov, ki nastanejo pri požiganju). Preglede 
je treba opraviti vsaka štiri leta.
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Predlog spremembe 270
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Pregled

Komisija pred [...]* pregleda ukrepe iz te 
direktive, da bi upoštevala, kot je 
potrebno, nova znanstvena spoznanja.
Komisija do tega datuma zlasti poda 
predloge o vključitvi opreme, ki sodi v 
kategorije 8, 9 in 11, v področje uporabe 
člena 4(1a).
Komisija do tega datuma in nato vsaka 
štiri leta tudi preuči, ali je treba razširiti 
seznam snovi ali skupin snovi v 
Prilogi IV, zlasti v zvezi s snovmi iz 
Priloge III, na podlagi znanstvenih 
dejstev in ob upoštevanju previdnostnega 
načela.
Pri tem pregledu je zlasti pozorna na 
naslednje vplive takšnih snovi ali 
materialov: 
– škodljive učinke za ljudi in okolje med 
uporabo električne in elektronske opreme;
– uresničljivost in dobičkonosnost 
ponovne uporabe in recikliranja;
– kumulativno izpostavljenost delavcev, 
udeleženih pri zbiranju, ponovni uporabi, 
recikliranju ali obdelavi;
– morebitne izpuste teh snovi in 
materialov, nevarnih produktov njihove 
pretvorbe ali sekundarnih odpadkov v 
okolje med predelavo, uporabo ali 
odstranitvijo, vključno z ravnanjem, ki ni 
v skladu s standardi, zlasti med postopki 
toplotne obdelave, tako v Uniji kot v 
tretjih državah.
Komisija preuči uresničljivost 
nadomestitve takšnih snovi in materialov z 
varnejšimi ter po potrebi do tega datuma 
in nato vsaka štiri leta Evropskemu 
parlamentu in Svetu poda predloge za 
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razširitev področja uporabe Priloge IV.
* vstavi datum (48 mesecev od začetka 
veljavnosti).

Or. de

Obrazložitev

V merilih za prihodnje preglede te direktive je treba upoštevati škodljive učinke nevarnih 
snovi med uporabo električne in elektronske opreme.

Predlog spremembe 271
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6b
Prilagoditev uredbi REACH

Kadar so v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 sprejete nove omejitve v 
zvezi z dajanjem na trg snovi, 
uporabljenih v EEO, se skladno s tem 
spremenijo ustrezne priloge te direktive, 
upoštevaje bodisi datum poteka za snovi, 
ki zbujajo zelo veliko zaskrbljenost in ki 
niso bile avtorizirane, bodisi datum 
začetka veljave omejitve. 
Komisija sprejme takšne ukrepe z 
delegiranimi akti v skladu s členom 18.

Or. en

(Nadomešča predlog spremembe 49, ki ga predlaga poročevalec. Nanaša se na zamenjavo 
nekdanjega „regulativnega postopka s pregledom“  z novim postopkom delegiranih aktov v 

skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.)

Obrazložitev

Treba je uvesti mehanizem, ki bo omogočil, da se bodo omejitve ali opustitve s pooblastilom, 
sprejete v okviru direktive REACH, prenesle v RoHS.



PE439.897v01-00 62/106 AM\809039SL.doc

SL

Predlog spremembe 272
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a

Pregled
Komisija do [...]* in po celoviti presoji 
vpliva Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži poročilo o oceni področja 
uporabe te direktive, po potrebi skupaj s 
predlogi za ukrepe, s katerimi bi 
spremenili področje uporabe te direktive 
tako, da bi vključevala vso odpadno EEO. 
* Štiri leta po sprejetju te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe direktive je zaenkrat omejeno na kategorije, navedene v Prilogi I in 
opredeljene v Prilogi II. Za kar največje koristi za okolje je treba to direktivo razširiti na vso 
OEEO. Kljub temu področja uporabe ne bi smeli korenito spreminjati, dokler ni izvedena 
celovita presoja vpliva. Predlog spremembe zato določa, da je treba opraviti presojo vpliva 
pred pregledom področja uporabe direktive in pred spreminjanjem direktive, s katerim bi 
vključili vso OEEO.

Predlog spremembe 273
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 uvedejo nove omejitve ali 
obveznosti za avtorizacijo v zvezi z 
nevarnimi snovmi v EEO, se ustrezno 
spremenijo zadevne priloge te direktive.
Ti ukrepi, ki so namenjeni za 
spreminjanje nebistvenih določb te 
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direktive, se sprejmejo v skladu s 
členom 290 Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja skladnost zakonodaje o kemikalijah v okviru uredbe REACH.
Kadar so v skladu z uredbo REACH za posamezne snovi v zvezi z EEO sprejete omejitve ali 
obveznosti za avtorizacijo, je to treba avtomatično prenesti tudi v Prilogo IV direktive RoHS.

Predlog spremembe 274
Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Proizvajalci, ko je to potrebno zaradi 
tveganj, ki jih predstavlja proizvod, ter 
zaradi zaščite zdravja in varnosti 
potrošnikov pregledujejo vzorce trženih 
EEO, raziskujejo in po potrebi vodijo 
knjigo pritožb in register neustreznih EEO 
in njihovega odpoklica ter o vsem 
tovrstnem spremljanju obveščajo 
distributerje.

5. Proizvajalci zaradi tveganj, ki jih 
predstavlja proizvod, ter zaradi varovanja 
okolja in zdravja ljudi pregledujejo vzorce 
trženih EEO, raziskujejo in po potrebi 
vodijo knjigo pritožb in register 
neustreznih EEO in njihovega odpoklica 
ter o vsem tovrstnem spremljanju 
obveščajo distributerje.

Or. sv

Predlog spremembe 275
Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da EEO, ki so jo dali na trg, ni 
v skladu z veljavno usklajevalno 
zakonodajo Skupnosti, nemudoma izvedejo 
korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost 
EEO ali pa, če je to potrebno, umaknejo ali 

8. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da EEO, ki so jo dali na trg, ni 
v skladu z veljavno usklajevalno 
zakonodajo Skupnosti, nemudoma izvedejo 
korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost 
EEO ali pa, če je to potrebno, umaknejo ali 
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odpokličejo EEO. V kolikor EEO 
predstavlja tveganje, takoj obvestijo 
pristojne nacionalne organe države članice, 
v kateri je na voljo njihova EEO, in jim 
predložijo informacije, zlasti o 
neizpolnjevanju in sprejetih korektivnih 
ukrepih.

odpokličejo EEO. Poleg tega takoj 
obvestijo pristojne nacionalne organe 
države članice, v kateri je na voljo njihova 
EEO, in jim predložijo informacije, zlasti o 
neizpolnjevanju in sprejetih korektivnih 
ukrepih.

Or. sv

Obrazložitev

Pomembno je, da upravni organi dobijo informacije o tem, kaj se je zgodilo, da lahko 
opravijo neodvisno analizo tveganja.

Predlog spremembe 276
Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Proizvajalci na podlagi utemeljene
zahteve pristojnih nacionalnih organov 
posredujejo vse potrebne informacije in 
dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 
EEO v jeziku, ki ga pristojni nacionalni 
organ brez težav razume. Z navedenim 
organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri 
kateri koli dejavnosti, katere cilj je 
preprečiti tveganje, ki ga povzročajo EEO, 
ki so jih dali na trg.

9. Proizvajalci na podlagi zahteve 
pristojnih nacionalnih organov posredujejo 
vse potrebne informacije in dokumentacijo 
za dokazovanje skladnosti EEO v jeziku, ki 
ga pristojni nacionalni organ brez težav 
razume. Z navedenim organom na njegovo 
zahtevo sodelujejo pri kateri koli 
dejavnosti, katere cilj je preprečiti 
tveganje, ki ga povzročajo EEO, ki so jih 
dali na trg.

Or. sv

Obrazložitev

Upravni organi morajo imeti možnost zahtevati ustrezne informacije, da lahko opravijo svoje 
nadzorne naloge.
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Predlog spremembe 277
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Proizvajalci na podlagi utemeljene 
zahteve pristojnih nacionalnih organov 
posredujejo vse potrebne informacije in 
dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 
EEO v jeziku, ki ga pristojni nacionalni 
organ brez težav razume. Z navedenim 
organom na njegovo zahtevo sodelujejo 
pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je 
preprečiti tveganje, ki ga povzročajo EEO, 
ki so jih dali na trg.

9. Proizvajalci na podlagi utemeljene 
zahteve pristojnih nacionalnih organov 
posredujejo vse potrebne informacije in 
dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 
EEO v jeziku, ki ga pristojni nacionalni 
organ brez težav razume.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti proizvajalcev v zvezi s proizvodi, ki niso skladni s standardi, že urejajo druge 
direktive novega pristopa o varnosti proizvodov.

Predlog spremembe 278
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za nacionalne nadzorne organe imeti 
deset let na voljo izjavo ES o skladnosti in 
tehnično dokumentacijo;

(a) za nacionalne nadzorne organe imeti na 
voljo izjavo ES o skladnosti in tehnično 
dokumentacijo deset let po tem, ko je bila 
EEO dana na trg;

Or. en

Obrazložitev

Zvezo „dostopnost na trgu“ je treba nadomestiti z „dajanje na trg“. Novi zakonodajni okvir 
pri opredelitvi datuma začetka roka, v katerem je treba hraniti izjavo o skladnosti, vedno 
govori o „dajanju na trg“. „Dajanje na trg“ namreč „pomeni, da je proizvod prvič na voljo 
na trgu Skupnosti“ (člen R1(2) Sklepa št. 768/2008/ES), torej gre za en sam določen datum.
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Nasprotno lahko ima proizvod več datumov „dostopnosti na trgu“, zato bi takšna navedba 
povzročila pravno negotovost.

Predlog spremembe 279
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za nacionalne nadzorne organe imeti 
deset let na voljo izjavo ES o skladnosti in 
tehnično dokumentacijo;

(a) za nacionalne nadzorne organe imeti na 
voljo izjavo ES o skladnosti in tehnično 
dokumentacijo deset let po tem, ko je bila 
EEO dana na trg;

Or. en

(Nadomešča predlog spremembe 56.)

Obrazložitev

Desetletni rok mora imeti jasno določen začetek.

Predlog spremembe 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za nacionalne nadzorne organe imeti 
deset let na voljo izjavo ES o skladnosti in 
tehnično dokumentacijo;

(a) za nacionalne nadzorne organe imeti na 
voljo izjavo ES o skladnosti in tehnično 
dokumentacijo deset let po tem, ko je bila 
EEO dana na trg;

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je večja gotovost. V zakonodaji EU „dajanje na trg“ „pomeni, 
da je proizvod prvič na voljo proizvod na trgu Skupnosti“, in je torej en sam določen datum.
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Predlog spremembe 281
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uvozniki navedejo ime, registrirano 
trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko in naslov, na katerem so dosegljivi 
glede informacij o EEO; v primeru da to ni 
mogoče, podatke navedejo na embalaži ali 
spremni listini.

3. Uvozniki navedejo ime, registrirano 
trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko in naslov, na katerem so dosegljivi 
glede informacij o EEO, razen če sta 
navedena ime in naslov pooblaščenega 
zastopnika; če to ni mogoče, podatke 
navedejo na embalaži EEO ali v spremni 
listini.

Or. en

Obrazložitev

Navedba imena uvoznika poleg navedbe imena pooblaščenega zastopnika ni potrebna in 
povzroča nepotrebno upravno breme, zlasti kadar model proizvoda uvaža več uvoznikov. S
tem bi industriji prihranili nepotrebno upravno breme, potrošnikom pa zmedenost.

Predlog spremembe 282
Chris Davies, Dirk Sterckx

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uvozniki navedejo ime, registrirano 
trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko in naslov, na katerem so dosegljivi 
glede informacij o EEO; v primeru da to 
ni mogoče, podatke navedejo na embalaži 
ali spremni listini.

3. Uvozniki navedejo ime, registrirano 
trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko in naslov, na katerem so dosegljivi 
glede informacij o EEO, ali podatke 
navedejo na embalaži ali spremni listini.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti večjo jasnost in odpraviti spore glede razlage zveze 
„ v primeru da to ni mogoče“.
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Predlog spremembe 283
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Uvozniki imajo za obdobje desetih let
na vpogled izvod izjave ES o skladnosti ter 
jo na zahtevo predložijo organom za 
nadzor trga in zagotovijo, da je tehnična 
dokumentacija na zahtevo na voljo 
navedenim organom.

7. Uvozniki deset let po tem, ko je bila 
EEO dana na trg, hranijo izvod izjave ES 
o skladnosti ter jo na zahtevo predložijo 
organom za nadzor trga in zagotovijo, da je 
tehnična dokumentacija na zahtevo na 
voljo navedenim organom.

Or. en

(Nadomešča predlog spremembe 59.)

Obrazložitev

Desetletni rok mora imeti jasno določen začetek.

Predlog spremembe 284
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Uvozniki imajo za obdobje desetih let
na vpogled izvod izjave ES o skladnosti ter 
jo na zahtevo predložijo organom za 
nadzor trga in zagotovijo, da je tehnična 
dokumentacija na zahtevo na voljo 
navedenim organom.

7. Uvozniki deset let po tem, ko je bila 
EEO dana na trg, hranijo izvod izjave ES 
o skladnosti ter jo na zahtevo predložijo 
organom za nadzor trga in zagotovijo, da je 
tehnična dokumentacija na zahtevo na 
voljo navedenim organom.

Or. en

Obrazložitev

This text is consistent with  Article 7(3) of the Commission proposal, module A of Annex II to 
Decision No 768/2008/EC which is referred to in Article 7(2) of the Commission 
proposal.When referring to the time period for which the DoC must be retained, Decision No 
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768/2008/EC always refers to “placed on the market” and never to “made available”.  This 
is because “placing on the market” means “the first making available of a product on the 
Community market” (ref. Article R1(2) of Decision No 768/2008/EC) and which is a therefore 
single fixed date.  In contrast, a product can have multiple "made available" dates.

Predlog spremembe 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Uvozniki imajo za obdobje desetih let
na vpogled izvod izjave ES o skladnosti ter 
jo na zahtevo predložijo organom za 
nadzor trga in zagotovijo, da je tehnična 
dokumentacija na zahtevo na voljo 
navedenim organom.

7. Uvozniki deset let po tem, ko je bila 
EEO dana na trg, hranijo izvod izjave ES 
o skladnosti ter jo na zahtevo predložijo 
organom za nadzor trga in zagotovijo, da je 
tehnična dokumentacija na zahtevo na 
voljo navedenim organom. 

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je večja gotovost. V zakonodaji EU „dajanje na trg“ „pomeni, 
da je proizvod prvič na voljo proizvod na trgu Skupnosti“, in je torej en sam določen datum.

Predlog spremembe 286
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Distributerji morajo delovati s potrebno 
skrbnostjo, da zagotovijo skladnost vseh
EEO, ki jih dajo na trg, z ustreznimi 
zahtevami.

1. Distributerji morajo delovati s potrebno 
skrbnostjo, da zagotovijo skladnost vsake
EEO, ki jo dajo na trg, z ustreznimi 
zahtevami. Zlasti morajo zagotoviti, da 
ima EEO oznako CE in da je opremljena 
z zahtevanimi dokumenti v jeziku, ki ga 
potrošniki in drugi končni uporabniki v 
državi članici, kjer se EEO daje na trg, 
brez težav razumejo, ter da sta 
proizvajalec in uvoznik upoštevala zahteve 
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iz člena 7(6) in 7(7) ter člena 9(3).

Or. en

(Povezano s črtanjem prvega pododstavka, odstavek 2, člen 10.

Obrazložitev

Primerno je navesti posamezne določbe v okviru obveznosti distributerjev o potrebni 
skrbnosti.

Predlog spremembe 287
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Preden dajo EEO na trg, morajo 
distributerji preveriti, ali imajo EEO 
oznako CE in ali so opremljene z 
zahtevanimi dokumenti v jeziku, ki ga 
potrošniki in drugi končni uporabniki v 
državi članici, kjer se EEO da na trg, brez 
težav razumejo, ter ali sta proizvajalec in 
uvoznik upoštevala zahteve iz člena 7(5) 
in (6) ter člena 9(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta določba bi pomenila, da mora vsak distributer odpreti izvirno embalažo vsake EEO, 
preden bi jo dal na trg. To bi bilo pretirano. Namesto tega se predlaga navedba teh vprašanj 
v okviru obveznosti o potrebni skrbnosti v členu 10(1). Tako je zagotovljena odgovornost 
distributerjev, da dajejo na trg zgolj proizvode, ki so skladni s temi določbami, ne da bi 
morali zaradi tega odpreti vsak posamezen artikel.
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Predlog spremembe 288
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V izjavi ES o skladnosti je navedeno, da 
je bilo dokazano izpolnjevanje zahtev iz 
člena 4.

1. V izjavi ES o skladnosti je navedeno, da 
je bilo dokazano izpolnjevanje zahtev iz te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

V izjavi mora biti potrjena skladnost s celotno direktivo.

Predlog spremembe 289
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice predpostavljajo, da je 
električna in elektronska oprema, ki je 
opremljena z označbo CE, v skladu s to 
direktivo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker se določene največje dovoljene vrednosti koncentracij (tj. mejne vrednosti v odstotkih) za 
RoHS uporabljajo na ravni „homogenega materiala“, mora na tej ravni potekati tudi 
preverjanje ustreznosti.  Na ravni končnega proizvoda je mogoče preveriti končni proizvod, ni 
pa mogoče razstaviti končnega proizvoda na tisoče homogenih materialov in vsakega posebej 
preskusiti. Sedanji direktiva RoHS je nepraktična za proizvajalce končnih proizvodov, saj 
morajo izvajati svoje preskuse. Zato bi morali proizvajalci nadzirati svojo dobavno verigo in 
uporabljati dokumentacijo za dokazovanje ustreznosti.
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Predlog spremembe 290
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Električna in elektronska oprema, na 
kateri so bile v skladu z usklajenimi 
standardi izvedene meritve in preskusi, 
katerih rezultati so bili objavljeni v 
Uradnem listu Evropske unije, se 
predpostavlja, da je skladna z zadevnimi 
zahtevami te direktive, na katero se ti 
standardi nanašajo.

Za materiale, komponente ter električno 
in elektronsko opremo, ki so opravili 
preskuse ali meritve ali ki so bili ocenjeni
v skladu z usklajenimi standardi, rezultati 
takšnih preskusov, meritev ali ocen pa so 
bili objavljeni v Uradnem listu Evropske 
unije, se predpostavlja, da so skladni z 
zadevnimi zahtevami te direktive, na 
katero se ti standardi nanašajo.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 16(1).

Predlog spremembe 291
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 16 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Električna in elektronska oprema, na 
kateri so bile v skladu z usklajenimi 
standardi izvedene meritve in preskusi, 
katerih rezultati so bili objavljeni v 
Uradnem listu Evropske unije, se 
predpostavlja, da je skladna z zadevnimi 
zahtevami te direktive, na katero se ti 
standardi nanašajo.

Materiali, komponente in sestavni deli 
električne in elektronske opreme, na 
katerih so bile v skladu z usklajenimi 
standardi izvedene meritve in preskusi, 
katerih rezultati so bili objavljeni v 
Uradnem listu Evropske unije, se 
predpostavljajo, da so skladni z zadevnimi 
zahtevami te direktive, na katero se ti 
standardi nanašajo.

Or. pl

Obrazložitev

Te spremembe upoštevajo predpostavko, da se iz komponent, ki so skladne z direktivo RoHS, 
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proizvajajo proizvodi, ki so prav tako skladni z RoHS.  Če je deklaracija o skladnosti izdana 
za končni proizvod, mora obstajati način, kako to informacijo razširiti po vsej dobavni verigi, 
da bi podjetjem znižali stroške doseganja skladnosti za njihove proizvode. Možna rešitev je ta, 
da proizvajalci prostovoljno izdajo deklaracijo o materialih, ki bi lahko bila vir dodatnih 
informacij za nadzorne organe. Vendar pa sama deklaracija o skladnosti ne more nadomestiti 
preskusov in poročil o meritvah.

Predlog spremembe 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Električna in elektronska oprema, na 
kateri so bile v skladu z usklajenimi 
standardi izvedene meritve in preskusi, 
katerih rezultati so bili objavljeni v 
Uradnem listu Evropske unije, se 
predpostavlja, da je skladna z zadevnimi 
zahtevami te direktive, na katero se ti 
standardi nanašajo.

Za materiale, komponente ali električno 
in elektronsko opremo, ki so opravili 
preskuse ali meritve ali ki so bili ocenjeni
v skladu z usklajenimi standardi, rezultati 
takšnih preskusov, meritev ali ocen pa so 
bili objavljeni v Uradnem listu Evropske 
unije, se predpostavlja, da so skladni z 
zadevnimi zahtevami te direktive, na 
katero se ti standardi nanašajo.

Or. en

Obrazložitev

Pri končnih proizvodih ni mogoče „preskusiti“ skladnosti s to direktivo, lahko se jo zgolj 
„oceni“ glede na posamezne standarde skladnosti.

Predlog spremembe 293
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Električna in elektronska oprema, na kateri 
so bile v skladu z usklajenimi standardi 
izvedene meritve in preskusi, katerih 
rezultati so bili objavljeni v Uradnem listu 
Evropske unije, se predpostavlja, da je 

Električna in elektronska oprema, ki je v 
skladu z usklajenimi standardi ali delom 
teh standardov, katerih rezultati so bili 
objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, 
se predpostavlja, da je skladna z zadevnimi 
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skladna z zadevnimi zahtevami te 
direktive, na katero se ti standardi 
nanašajo.

zahtevami te direktive, na katero se ti 
standardi nanašajo.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev s členom R8 Sklepa št. 768/2008, da bi zagotovili 
enake pogoje za vse gospodarske akterje v okviru zahtev glede oznake CE.

Predlog spremembe 294
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16a
Uradno nasprotovanje usklajenemu 

standardu
Uporablja se člen R9 Sklepa 
št. 768/2008/ES o skupnem okviru za 
trženje proizvodov.

Or. en

(Nadomešča predlog spremembe 66, ki ga predlaga poročevalec. Nanaša se na odpravo 
postopka komitologije s Pogodbo o delovanju Evropske unije.)

Obrazložitev

It should be possible for a Member State or the Commission to formally object to a 
harmonized standard. Amendment 66 was an exact copy of Article R9 from the new legislative 
framework (NLF), which contains comitology provisions. Due to the new Treaty, the 
comitology procedures no longer apply for new legislative acts. However, the recast of RoHS 
cannot align acts other than RoHS to the provisions of the new Treaty. To introduce the 
possibility for a formal objection to a harmonised standard without prejudice to a future 
alignment of NLF, there should only be a reference to the relevant article.
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Predlog spremembe 295
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odbor Izvajanje pooblastil
1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s 
členom 18 Direktive 2006/12/ES 
Evropskega parlamenta in  Sveta z dne 5. 
aprila 2006  o odpadkih.

1. Pooblastila za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 5 in 6 se na Komisijo 
prenesejo za nedoločen čas.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 
Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju 
določb člena 8 Sklepa.

2. Ko Komisija sprejme delegiran akt, o 
tem istočasno uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

3. Pooblastila za sprejemanje delegiranih 
aktov se na Komisijo prenesejo pod pogoji 
iz členov 18a in 18b.

Or. en

(Nanaša se na zamenjavo nekdanjega „regulativnega postopka s pregledom“  z novim 
postopkom delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.)

Obrazložitev

V okviru te direktive se zdi primerno, da se na Komisijo prenesejo pooblastila za sprejemanje 
delegiranih aktov za nedoločen čas.

Predlog spremembe 296
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija pri opravljanju svojih 
dejavnosti zagotovi uravnoteženo udeležbo 
predstavnikov držav članic in vseh 
deležnikov, kot so industrija, vključno z 
MSP in obrtništvom, okoljevarstvene 
skupine in potrošniške organizacije. Te 
strani se sestanejo na posvetovalnem 
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forumu. Poslovnik Foruma določi 
Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zmanjšali pravno negotovost in gospodarska tveganja, mora biti mehanizem za 
odobritev izjem učinkovitejši, jasnejši in preglednejši. Posvetovanje z deležniki je treba 
izboljšati z določitvijo jasnejših pravil o postopkih. Zato je treba vzpostaviti posvetovalni 
forum, podoben tistemu iz direktive 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi, da bi zagotovili 
mehanizem stalnega in strukturiranega posvetovanja z deležniki v procesu izvajanja te 
direktive.

Predlog spremembe 297
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18a
Komisija pri opravljanju svojih dejavnosti 
zagotovi uravnoteženo udeležbo 
predstavnikov držav članic in vseh 
deležnikov, kot so industrija, vključno z 
MSP in obrtništvom, okoljevarstvene 
skupine in potrošniške organizacije. Te 
strani se sestanejo na posvetovalnem 
forumu. Poslovnik Foruma določi 
Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zmanjšali pravno negotovost in gospodarska tveganja, mora biti mehanizem za 
odobritev izjem učinkovitejši, jasnejši in preglednejši. Posvetovanje z deležniki je treba 
izboljšati z določitvijo jasnejših pravil o postopkih. Zato je treba vzpostaviti posvetovalni 
forum, podoben tistemu iz direktive 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi, da bi zagotovili 
mehanizem stalnega in strukturiranega posvetovanja z deležniki v procesu izvajanja te 
direktive.
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Predlog spremembe 298
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18a
Preklic prenosa pooblastil

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekliče prenos pooblastil iz 
člena 18.
2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek za odločanje, ali naj se prenos 
pooblastil prekliče, si prizadeva, da o tem 
obvesti drugo institucijo in Komisijo, v 
doglednem času pred sprejetjem končne 
odločitve, pri čemer navede prenesena 
pooblastila, ki bi lahko bila preklicana, ter 
morebitne razloge za preklic.
3. Z odločitvijo o preklicu pooblastil 
prenehajo veljati pooblastila, navedena v 
tej odločitvi. Odločitev začne veljati 
nemudoma ali na dan, ki je v njej 
naveden. Odločitev ne vpliva na veljavnost 
že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v 
Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

(Nanaša se na zamenjavo nekdanjega „regulativnega postopka s pregledom“  z novim 
postopkom delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.)

Obrazložitev

Treba je vključiti možnost preklica prenosa pooblastil.
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Predlog spremembe 299
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18b
Ugovori zoper delegirane akte

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
ugovarja zoper delegirani akt v dveh 
mesecih od dne uradnega obvestila. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
se to obdobje podaljša za dva meseca. 
2. Če niti Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje delegiranemu aktu, se ta 
objavi v Uradnem listu Evropske unije in 
začne veljati na dan, naveden v tem aktu.
3. Če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje sprejetemu delegiranemu aktu, 
ta ne začne veljati. Institucija, ki 
nasprotuje delegiranemu aktu, svoje 
nasprotovanje utemelji.

Or. en

(Nanaša se na zamenjavo nekdanjega „regulativnega postopka s pregledom“  z novim 
postopkom delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.)

Obrazložitev

Vključiti je treba postopek z rokom dvakrat dva meseca za ugovor zoper delegirane akte. S 
tem bi zagotovili sorazmerno hiter začetek veljavnosti v netržnih primerih, hkrati pa dovolj 
časa v spornih primerih.
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Predlog spremembe 300
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga i se črta.

Or. pl

Obrazložitev

Ta priloga je nepotrebna glede na to, da bo področje uporabe odprto.

Predlog spremembe 301
Jill Evans

Predlog direktive
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kategorije električne in elektronske 
opreme, ki jih zajema ta direktiva:

Kategorije električne in elektronske 
opreme, ki jih zajema ta direktiva:

1. veliki gospodinjski aparati 1. veliki aparati
2. mali gospodinjski aparati 2. mali aparati
3. oprema za IT in telekomunikacije 3. oprema za IT in telekomunikacije
4. oprema za zabavno elektroniko 4. oprema za zabavno elektroniko
5. oprema za razsvetljavo 5. oprema za razsvetljavo
6. električna in elektronska orodja (razen 
velikih nepremičnih industrijskih orodij)

6. električna in elektronska orodja

7. igrače, oprema za prosti čas in šport 7. igrače, oprema za prosti čas in šport
8. medicinski pripomočki 8. medicinski pripomočki
9. instrumenti za spremljanje in nadzor 
vključno z instrumenti za spremljanje in 
nadzor za industrijsko uporabo

9. instrumenti za spremljanje in nadzor,
vključno z instrumenti za spremljanje in 
nadzor za industrijsko uporabo

10. avtomati 10. avtomati
11. druga električna in elektronska 
oprema, ki ni zajeta v nobeni od naštetih 
kategorij

Or. en
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(Nadomešča predlog spremembe 68, ki ga predlaga poročevalka.)

Obrazložitev

Izraz „gospodinjski“ je povzročal zmedo in bi ga bilo treba črtati. Težko je razumeti, zakaj 
naj bi bila velika industrijska orodja izvzeta iz področja uporabe, glede na to, da so vključeni 
instrumenti za spremljanje in nadzor za industrijsko rabo. Ob upoštevanju razlik v obsegu 
omejitev in ustreznih rokih, ki veljajo za različne kategorije EEO, je treba seznam kategorij 
EEO ohraniti, hkrati pa dopolniti s kategorijo, ki bo zajela vso EEO, ki ni zajeta v nobeni od 
obstoječih kategorij. S tem bi zagotovili odprto področje uporabe in omogočili razlikovanje 
med različnimi kategorijami.

Predlog spremembe 302
Oreste Rossi

Predlog direktive
Priloga I – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. instrumenti za spremljanje in nadzor 
vključno z instrumenti za spremljanje in 
nadzor za industrijsko uporabo

9. instrumenti za spremljanje in nadzor

Or. en

Obrazložitev

(Glej Prilogo II, točka 9). Z uporabo istega poimenovanja se prepreči zmeda.

Predlog spremembe 303
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II se črta.

Or. pl

Obrazložitev

Ta priloga je nepotrebna glede na to, da bo področje uporabe odprto.
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Predlog spremembe 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Predlog direktive
Priloga II – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zavezujoč seznam proizvodov, ki spadajo 
v kategorije iz Priloge I:

Zavezujoč seznam proizvodov, ki spadajo 
v kategorije iz Priloge I:

1. veliki gospodinjski aparati vključno s 1. veliki gospodinjski aparati vključno s
pralnimi stroji pralnimi stroji
sušilniki perila sušilniki perila
pomivalnimi stroji pomivalnimi stroji
velikimi napravami za hlajenje, ohranjanje 
in začasno skladiščenje hrane, kot so: 

velikimi napravami za hlajenje, ohranjanje 
in začasno skladiščenje hrane, kot so: 

velike hladilne naprave, hladilniki, naprave 
za ohlajevanje

velike hladilne naprave, hladilniki, naprave 
za ohlajevanje

velike naprave za kuhanje in predelavo 
hrano, kot so:

velike naprave za kuhanje in predelavo 
hrano, kot so:

štedilniki, električni kuhalniki, električne 
gorilne plošče,

štedilniki, električni kuhalniki, električne 
gorilne plošče,

mikrovalovne pečice mikrovalovne pečice
velike naprave za ogrevanje sob, postelj in 
stolov, kot so:

velike naprave za ogrevanje sob, postelj in 
stolov, kot so:

električne ogrevalne naprave, električni 
radiatorji,

električne ogrevalne naprave, električni 
radiatorji, vključno z notranjimi, 
zunanjimi in enodelnimi toplotnimi 
črpalkami do moči 12 kW.

oprema za zračenje, zračenje na izpuh in 
klimatizacijska oprema, kot so:

oprema za zračenje, zračenje na izpuh in 
klimatizacijska oprema, kot so:

električni ventilatorji električni ventilatorji
klimatske naprave klimatske naprave, vključno z notranjimi, 

zunanjimi in enodelnimi klimatskimi 
napravami do moči 12 kW.

Or. en

Obrazložitev

Če v področje uporabe te zakonodaje NISO vključeni vsi električni in elektronski proizvodi, 
potem je treba v to direktivo vključiti klimatske naprave in toplotne črpalke.
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Predlog spremembe 305
Oreste Rossi

Predlog direktive
Priloga II – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. instrumenti za spremljanje in nadzor 
vključno s/z: 

instrumenti za spremljanje in nadzor 
vključno s/z: 

detektorji dima detektorji dima
regulatorji ogrevanja regulatorji ogrevanja
termostati termostati
napravami za merjenje, tehtanje ali 
reguliranje v gospodinjstvu ali kot 
laboratorijska oprema

napravami za merjenje, tehtanje ali 
reguliranje za uporabo v gospodinjstvih

instrumenti za spremljanje in nadzor za 
industrijsko uporabo

instrumenti za spremljanje in nadzor za 
industrijsko uporabo

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev „instrumentov za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo“ iz člena 3(p) in 
točka „napravami za merjenje ...“ iz kategorije 9 v Prilogi II se prekrivata. Obe točki se 
lahko nanašata na laboratorijsko opremo za poklicno rabo, časovnici izvajanja pa se 
razlikujeta.

Predlog spremembe 306
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga III se črta.

Or. pl

Obrazložitev

Ta priloga je nepotrebna. Določbe o opredelitvi novih snovi ali njihovi vključitvi v to 
direktivo so vključene v predlogih sprememb k členu 4(7).
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Predlog spremembe 307
Holger Krahmer

Predlog direktive
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga III se črta.

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se črtanje Priloge III, saj ni jasne metodologije za izbiro navedenih snovi. Poleg 
tega bi se takšna priloga široko narobe razlagala in bi privedla do zmede, saj gre za še en 
seznam kemikalij, ki jih je treba pregledati, niso pa še prepovedane.

Predlog spremembe 308
Sergio Berlato

Predlog direktive
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga III se črta.

Or. it

Obrazložitev

Predlaga se črtanje Priloge III, saj ni jasne metodologije za uvrstitev snovi na seznam.  Poleg 
tega bi se takšna priloga široko narobe razlagala in bi privedla do zmede, saj gre za dodaten 
seznam kemikalij, ki jih je treba pregledati, niso pa še prepovedane.

Predlog spremembe 309
Åsa Westlund

Predlog direktive
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sestavine iz člena 4(7) Sestavine iz člena 4(7)
1. Heksabromociklododekan (HBCDD) 1. Arzenove spojine
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2. Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) 2. Berilij in njegove spojine
3. Benzil butil ftalat (BBP) 3. Antimonov trioksid
4. Dibutilftalat (DBP) 4. Dinikljev trioksid

5. Bisfenol A
6. Bromove organske spojine, ki niso 
bromirani zaviralci gorenja
7. Klorove organske spojine, ki niso 
klorirani zaviralci gorenja ali mehčala

8. nanomateriali
9. Srebrovi ioni za biocidne pripravke
10. Zelo nevarne snovi, uvrščene na 
seznam predlaganih snovi iz člena 59(1) 
Uredbe (ES) št. 1907/2006

Or. sv

Obrazložitev

Stalno posodabljanje seznama na tak način lahko ima pozitiven učinek v smislu nadomestitve 
teh snovi.

Predlog spremembe 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog direktive
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sestavine iz člena 4(7) Sestavine iz člena 6a

1. Heksabromociklododekan (HBCDD) 1. Polivinilklorid (PVC)
2. Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) 2. Nanomateriali, zlasti ogljikove 

nanocevke in nanosrebro z azbestu 
podobnimi lastnostmi

3. Benzil butil ftalat (BBP)
4. Dibutilftalat (DBP)

Or. en

Obrazložitev

Te snovi je treba podrobneje preučiti pred odločitvijo o prepovedi ali zahtevah glede 
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označevanja.

Predlog spremembe 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Predlog direktive
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Heksabromociklododekan (HBCDD) 1. Dinitrotoluen
2. Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) 2. Diaminodifenilmetan (MDA)
3. Benzil butil ftalat (BBP) 3. 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen 

(mošusni ksilen) 
4. Dibutilftalat (DBP) 4. Kloroalkani (kratkoverižni klorirani 

parafini)
5. Aluminosilikatna refraktorska 
keramična vlakna
6. Antracen
7. Antracensko olje
8. Antracensko olje, antracenska pasta
9. Antracensko olje, antracenska 
pasta, antracenska frakcija
10. Antracensko olje, antracenska 
pasta, lahki destilati
11. Antracensko olje, nizka vsebnost 
antracena
12. Benzilbutilftalat (BBP)
13. Bis(2-etilheksil)ftalat (DEHP)
14. Bis(tributilkositrov)oksid (TBTO)
15. Kobaltov diklorid
16. Diarzenov pentaoksid
17. Diarzenov trioksid
18. Dibutilftalat (DBP)
19. Diizobutilftalat
20. Heksabromociklododekan 
(HBCDD) in vsi večji odkriti 
diastereoizomeri
21. Svinčev kromat
22. Svinčev kromat molibdat sulfat 
rdeč 
23. Svinčev hidrogenarzenat
24. Svinčev sulfokromat rumen 
25. Smola, premogov katran, 
visokotemperaturna
26. Natrijev dikromat



PE439.897v01-00 86/106 AM\809039SL.doc

SL

27. Trietilarzenat
28. Tris(2-kloroetil)fosfat
29. Cirkonijeva aluminosilikatna 
refraktorska keramična vlakna
30. Bisfenol A.

Or. en

Obrazložitev

Komisija upravičeno predlaga dodaten seznam kemikalij za pregled, ki še niso prepovedanem 
čeprav so zelo škodljive za okolje ali zdravje ljudi. Poleg tega je pomembno zagotoviti varen 
in skladen pravni okvir. Zato je treba vzpostaviti jasno povezavo s seznamom snovi, 
predlaganih za razvrstitev med snovi, ki zbujajo zelo veliko zaskrbljenost, za katere je 
potrebna avtorizacija v skladu s členom 58(2) uredbe REACH (ES). Dodati je treba 
bisfenol A, saj je kar 109 javnih študij ugotovilo, da je v majhnih količinah škodljiv za zdravje 
ljudi in okolje.

Predlog spremembe 312
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Priloga III a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IIIa
Naprave, oprema in rezervni deli za 

naprave, izvzeti iz področja uporabe te 
direktive

1. Oprema, ki je potrebna za varstvo 
bistvenih interesov varnosti držav članic, 
vključno z orožjem, strelivom in vojaškim 
materialom, namenjenimi izključno za 
vojaške namene; 
2. oprema, ki ni namenjena dajanju na trg 
kot samostojna funkcionalna ali 
komercialna enota; 
3. rezervni deli, namenjeni popravilu ali 
ponovni uporabi EEO, dane na trg pred 
1. julijem 2006;
4. rezervni deli, namenjeni popravilu ali 
ponovni uporabi medicinskih 
pripomočkov, danih na trg pred 
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1. januarjem 2014;
5. rezervni deli, namenjeni popravilu ali 
ponovni uporabi in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov, danih na trg 
pred 1. januarjem 2016;
6. rezervni deli, namenjeni popravilu ali 
ponovni uporabi instrumentov za 
spremljanje in nadzor, danih na trg pred 
1. januarjem 2014;
7. rezervni deli, namenjeni popravilu ali 
ponovni uporabi instrumentov za 
spremljanje in nadzor za industrijsko 
uporabo, danih na trg pred 1. januarjem 
2017;
8. rezervni deli, namenjeni popravilu ali 
ponovni uporabi EEO, ki je izvzeta iz te 
direktive in je dana na trg pred iztekom 
veljavnosti izjeme;
9. aktivni medicinski pripomočki za 
vsaditev;
10. različne vrste naprav in orodij, 
sestavljenih, nameščenih ali zasnovanih 
za delo na specifični lokaciji za 
industrijsko rabo;

11. potrošni material za naprave, ki ne 
ustrezajo opredelitvi električne in 
elektronske opreme;
12. snovi, namenjene izpustitvi v običajnih 
ali razumno pričakovanih pogojih 
uporabe EEO.

Or. pl

Obrazložitev

Ta priloga na enem mestu združuje vse možne izjeme od področja uporabe te direktive.  
Pregledana bo po postopku soodločanja. Poleg izvirnega besedila Komisije v točki 10 dodaja 
opredelitev za trajno sestavljene stacionarne naprave ter v točki 12, v skladu s členom 7(1)(b) 
uredbe REACH, vključuje izjemo za snovi, ki so namensko izpuščene iz EEO (na primer 
tonerji in črnila).  Točka 11 vključuje izjemo za potrošni material, ki sam na sebi ni električna 
ali elektronska oprema v skladu z opredelitvijo v členu 3a predloga direktive.
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Predlog spremembe 313
Sabine Wils

Predlog direktive
Priloga IV

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prepovedane snovi iz člena 4(7) in največje 
dovoljene vrednosti koncentracij v masi v 
homogenih materialih

Prepovedane snovi iz člena 4(7) in največje 
dovoljene vrednosti koncentracij v masi v 
homogenih materialih

Del A
svinec (0,1 %) svinec (0,1 %)
živo srebro (0,1 %) živo srebro (0,1 %)
kadmij (0,01 %) kadmij (0,01 %)
šestvalentni krom (0,1 %) šestvalentni krom (0,1 %)
polibrominirani bifenili (PBB) (0,1 %) polibrominirani bifenili (PBB) (0,1 %)
polibromirani difeniletri (PBDE) (0,1 %) polibromirani difeniletri (PBDE) (0,1 %)

Del B
arzenove spojine (0,1 %)
berilij in njegove spojine (0,1 %)
antimonov trioksid (0,1 %)
bisfenol A (0,1 %)
bromove organske spojine, ki niso 
bromirani zaviralci gorenja (0,1 %)
klorove organske spojine, ki niso klorirani 
zaviralci gorenja ali mehčala (0,1 %)
ogljikove nanocevke z azbestu podobnimi 
lastnostmi (meja zaznavnosti)

polivinilklorid (PVC) (0,1 %)
klorirana mehčala (0,1 %)
bis(2-etilheksil)ftalat (DEHP) (0,1 %)
benzilbutilftalat (BBP) (0,1 %)
dibutilftalat (DBP) (0,1 %)
nanosrebro (meja zaznavnosti)

Or. de

Obrazložitev

Snovi, dodane predlogu Komisije, so zelo nevarne za ljudi in okolje v fazah proizvodnje in/ali 
uporabe in predelave.
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Predlog spremembe 314
Jill Evans

Predlog direktive
Priloga IV 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prepovedane snovi iz člena 4(7) in 
največje dovoljene vrednosti 
koncentracij v masi v homogenih 
materialih

Prepovedane snovi iz člena 4(7) in 
največje dovoljene vrednosti 
koncentracij v masi v homogenih 
materialih
Del A

svinec (0,1 %) svinec (0,1 %)

živo srebro (0,1 %) živo srebro (0,1 %)

kadmij (0,01 %) kadmij (0,01 %)

šestvalentni krom (0,1 %) šestvalentni krom (0,1 %) 

polibrominirani bifenili (PBB) (0,1 %) polibrominirani bifenili (PBB) (0,1 %)

polibromirani difeniletri (PBDE) (0,1 %) polibromirani difeniletri (PBDE) (0,1 %)

Del B
bromirani zaviralci gorenja (0,1 %)
klorirani zaviralci gorenja (0,1 %)
polivinilklorid (PVC) (0,1 %)
klorirana mehčala (0,1 %)
ftalati, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev 
kot rakotvorni, mutageni ali strupeni za 
razmnoževanje iz skupine 1A ali 1B v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

Or. en

Obrazložitev

Študija Evropske komisije o prenovitvi RoHS je priporočila izključitev bromovih organskih 
spojin, klorovih organskih spojin in PVC zaradi težav, ki jih povzročajo pri obdelavi 
odpadkov. Elektronska industrija je izredno napredovala v svoji globalni pobudi za prehod na 
zaviralce gorenja z nizko vsebnostjo halogenov (opredeljeno kot bromirani/klorirani zaviralci 
gorenja/PVC pod 900 ppm). Podobne ukrepe so že sprejeli nekateri proizvajalci bele tehnike.
Te prostovoljne ukrepe je treba podpirati z jasni zahtevami zakonodajalca, da se ustvarijo 
enakovredni pogoji in zagotovi tržna varnost.
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Predlog spremembe 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog direktive
Priloga IV

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prepovedane snovi iz člena 4(7) in največje 
dovoljene vrednosti koncentracij v masi v 
homogenih materialih

Prepovedane snovi iz člena 4(7) in največje 
dovoljene vrednosti koncentracij v masi v 
homogenih materialih

Del A
svinec (0,1 %) svinec (0,1 %)
živo srebro (0,1 %) živo srebro (0,1 %)

kadmij (0,01 %) kadmij (0,01 %)
šestvalentni krom (0,1 %) šestvalentni krom (0,1 %)

polibrominirani bifenili (PBB) (0,1 %) polibrominirani bifenili (PBB) (0,1 %)
polibromirani difeniletri (PBDE) (0,1 %) polibromirani difeniletri (PBDE) (0,1 %)

Del B 
klorirani parafini s srednjimi verigami 
(MCCP);

Or. en

Obrazložitev

Poleg prej omenjenih snovi (na primer v poročilu Jilla Evansa) več študij priporoča omejitev 
uporabe kloriranih parafinov s srednjimi verigami (MCCP) tako, da bi jih vključili v prilogo 
IV direktive o omejevanju nevarnih snovi (Nemški zvezni urad za okolje, študija ERA). MCCP 
se uporabljajo za plastificiranje in zaviranje gorenja ter so obstojni, bioakumulativni in 
toksični. Te lastnosti so dokazane, saj so podane tudi v študiji nemškega inštituta za ekologijo 
(Öko-Institut) iz leta 2008, glej končno opombo 5.

Predlog spremembe 316
Jill Evans

Predlog direktive
Priloga IV

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prepovedane snovi iz člena 4(7) in največje 
dovoljene vrednosti koncentracij v masi v 

Prepovedane snovi iz člena 4(7) in največje 
dovoljene vrednosti koncentracij v masi v 
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homogenih materialih homogenih materialih
svinec (0,1 %) svinec (0,1 %)

živo srebro (0,1 %) živo srebro (0,1 %)
kadmij (0,01 %) kadmij (0,01 %)

šestvalentni krom (0,1 %) šestvalentni krom (0,1 %)
polibrominirani bifenili (PBB) (0,1 %) polibrominirani bifenili (PBB) (0,1 %)

polibromirani difeniletri (PBDE) (0,1 %) polibromirani difeniletri (PBDE) (0,1 %)

nanosrebro (meja zaznavnosti)

dolge večstenske ogljikove nanocevke 
(meja zaznavnosti)

Or. en

Obrazložitev

Nanosrebro se že uporablja kot protimikrobno sredstvo v električni in elektronski opremi, 
npr. kot prevleka za prenosne telefone, ali pa se celo izloča iz pralnih strojev. Ne samo da je 
taka uporaba nepotrebna, ampak celo ogroža zdravje ljudi in okolje. Ogljikove nanocevke se 
lahko uporabljajo v električni in elektronski opremi, čeprav se je pokazalo, da imajo lahko 
azbestu podobne lastnosti. Priznani organi, kot so britanska kraljevska komisija za 
onesnaževanje okolja, britanski izvršilni organ za zdravje in varnost ali nemška okoljska 
agencija so izrazili zaskrbljenost nad temi nanomateriali ali celo odsvetovali njihovo 
uporabo.

Predlog spremembe 317
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Predlog direktive
Priloga IV a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(Priloga IV a)
1. nanosrebro
2. azbestu podobne ogljikove nanocevke 
3. kovina berilij
4. berilijev oksid (BeO)

Or. en



PE439.897v01-00 92/106 AM\809039SL.doc

SL

Obrazložitev

Označevanje nekaterih snovi je priporočil inštitut za ekologijo (Öko-Institut) (točki 3 in 4). 
Glede prve in druge točke je znanstveno dokazano, da lahko izpostavljenost dolgim 
večstenskim ogljikovim nanocevkam povzroči azbestozno bolezen in da lahko izpust 
nanosrebrnih delcev škodljivo vpliva na človeško zdravje in okolje. Čeprav so potrebne 
dodatne raziskave, bi bilo označevanje prvi korak, ki bi podpiral previdno ravnanje s temi 
snovmi. Zagotoviti je treba čim boljšo povezanost z direktivo o okoljsko primerni zasnovi. 
(Povezava s predlogom spremembe člena 6(1), alinea 3 a novo in predlogom spremembe 
člena 4(1) b novo.)

Predlog spremembe 318
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Priloga VI

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IV se črta.

Or. pl

Obrazložitev

Ta priloga je vključena v prilogi V, številčenje se ustrezno nadaljuje. Komisija mora pred 
začetkom veljave te direktive posodobiti to prilogo v skladu s spremembami k členu 5(4a) in 
jo uskladiti z znanstvenim in tehničnim napredkom. Sedanja Priloga VI temelji na poročilu o 
oceni tveganja za okolje, ki je bilo pripravljeno leta 2005 v skladu s takrat razpoložljivim 
znanjem.

Predlog spremembe 319
Julie Girling

Predlog direktive
Priloga VI – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oprema za uporabo ali odkrivanje 
ionizirajočega sevanja

črtano

Or. en
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Obrazložitev

ERA je v svoji študiji, ki jo je naročila Komisija (2006-0383), ugotovila, da bi bilo mogoče na 
področje uporabe direktive vključiti tudi medicinske pripomočke, vendar bi proizvajalci 
zahtevali nekaj izvzetij. Priporočila je tudi, da bi se začasna izjema, ki velja za svinec v 
spajkah, ponovno preučila neposredneje pred spremembo direktive o omejevanju nevarnih 
snovi. Medtem ko je ERA izvedla novo študijo (2009-0394), so proizvajalci nekaterih 
kompleksnejših medicinskih naprav ugotovili, da brez svinca ni mogoče zagotoviti dolgotrajne 
zanesljivosti teh naprav. To je treba upoštevati pri prenovitvi.

Predlog spremembe 320
Chris Davies

Predlog direktive
Priloga VI – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oprema za uporabo ali odkrivanje 
ionizirajočega sevanja

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker sta kategoriji 8 (medicinski pripomočki) in 9 (instrumenti za spremljanje in nadzor), ki 
sta omenjeni v prilogi I, vključeni v področje uporabe direktive, je treba izrecno izključiti tu 
naštete izdelke, predvsem zaradi njihove specialistične uporabe v medicinskih postopkih in 
dolgih proizvodnih ciklov instrumentov za spremljanje in nadzor.

Predlog spremembe 321
Julie Girling

Predlog direktive
Priloga VI – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 Svinec v zaščitah pred ionizirajočim 
sevanjem

Svinec v ščitih, kolimatorjih ter napravah 
in mrežah za nadzor sipanja pri 
ionizirajočem sevanju

Or. en
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Obrazložitev

Glej obrazložitev k prilogi VI – uvodni del.

Predlog spremembe 322
Chris Davies

Predlog direktive
Priloga VI – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 Svinec v zaščitah pred ionizirajočim 
sevanjem

Svinec v ščitih, kolimatorjih ter napravah 
in mrežah za nadzor sipanja pri 
ionizirajočem sevanju

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k prilogi VI – uvodni del.

Predlog spremembe 323
Julie Girling

Predlog direktive
Priloga VI – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 Svinec v testnih predmetih za rentgenske 
žarke

6 Svinec v testnih predmetih za 
ionizirajoče sevanje in rentgenskih 
označevalcih

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k prilogi VI – uvodni del.
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Predlog spremembe 324
Chris Davies

Predlog direktive
Priloga VI – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 Svinec v testnih predmetih za rentgenske 
žarke

6 Svinec v testnih predmetih za 
ionizirajoče sevanje in rentgenskih 
označevalcih

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k prilogi VI – uvodni del.

Predlog spremembe 325
Julie Girling

Predlog direktive
Priloga VI – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8 Vir radioaktivnih izotopov kadmija za 
prenosne fluorescentne spektrometre 
rentgenskih žarkov
Senzorji, detektorji in elektrode (plus 

točka 1)

8 Vir radioaktivnih izotopov kadmija za 
prenosne fluorescentne spektrometre 
rentgenskih žarkov 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k prilogi VI – uvodni del. 
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Predlog spremembe 326
Chris Davies

Predlog direktive
Priloga VI – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8 Vir radioaktivnih izotopov kadmija za 
prenosne fluorescentne spektrometre 
rentgenskih žarkov 
Senzorji, detektorji in elektrode (plus 
točka 1)

8 Vir radioaktivnih izotopov kadmija za 
prenosne fluorescentne spektrometre 
rentgenskih žarkov

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k prilogi VI – uvodni del.

Predlog spremembe 327
Julie Girling

Predlog direktive
Priloga VI – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svinec in kadmij v svetilkah za atomsko 
absorpcijsko spektroskopijo

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice. 
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Predlog spremembe 328
Chris Davies

Predlog direktive
Priloga VI – podnaslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Drugo črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k prilogi VI – uvodni del.

Predlog spremembe 329
Julie Girling

Predlog direktive
Priloga VI – podnaslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Drugo črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k prilogi VI – uvodni del. 

Predlog spremembe 330
Julie Girling

Predlog direktive
Priloga VI – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11 Svinec v zlitinah kot pretvornik in 
termalni pretvornik za MRI

11 Svinec v zlitinah kot pretvornik in 
termalni pretvornik za MRI in MEG

Or. en
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Obrazložitev

Glej obrazložitev k prilogi VI – uvodni del. 

Predlog spremembe 331
Chris Davies

Predlog direktive
Priloga VI – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11 Svinec v zlitinah kot pretvornik in 
termalni pretvornik za MRI

11 Svinec v zlitinah kot pretvornik in 
termalni pretvornik za MRI in MEG

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k prilogi VI – uvodni del.

Predlog spremembe 332
Julie Girling

Predlog direktive
Priloga VI – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17 Svinec v spajkah v prenosnih 
defibrilatorjih za prvo pomoč

17 Svinec v spajkah v 

– prenosnih defibrilatorjih razreda II,
– pripomočkih razreda II, ki jih bolniki 
nosijo pri sebi, ter prenosni ultrazvočni 
opremi in prenosni opremi za spremljanje 
bolnikov

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k prilogi VI – uvodni del.
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Predlog spremembe 333
Chris Davies

Predlog direktive
Priloga VI – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17 Svinec v spajkah v prenosnih 
defibrilatorjih za prvo pomoč

17 Svinec v spajkah v 

– prenosnih defibrilatorjih razreda II,
– pripomočkih razreda II, ki jih bolniki 
nosijo pri sebi, ter prenosni ultrazvočni 
opremi in prenosni opremi za spremljanje 
bolnikov

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k prilogi VI – uvodni del.

Predlog spremembe 334
Chris Davies

Predlog direktive
Priloga VI – točke 20a do 20w (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20a Svinec v spajkah ter priključkih 
komponent in konektorjev naprav za 
slikanje z magnetno resonanco in 
magnetoencefalografijo, ki delujejo na 
temperaturah, nižjih od -50◦C
20b Svinec v prevlekah nemagnetnih 
komponent, ki se uporabljajo pri slikanju 
z magnetno resonanco in 
magnetoencefalografiji, ter spajke, ki se 
uporabljajo za spajanje teh nemagnetnih 
komponent.
20c Svinec v  spajkah in prevlekah 
priključkov komponent, ki se uporabljajo 
za sestavljanje plošč tiskanega vezja v 
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medicinskih napravah, ki vsebujejo BGA,  
CSP, QFN, in podobnih napravah, ter 
medicinskih napravah, ki se uporabljajo 
za slikanje, vključno s CT, PET, SPECT, 
MEG, MRI in molekularno slikanje ter v 
medicinskih napravah, ki se uporabljajo 
za terapijo s sevanjem ali obsevanjem s 
pospešenimi delci
20d Svinec v spajkah, ki se  uporabljajo za 
sestavljanje plošč tiskanega vezja, kamor 
se vgrajujejo digitalno povezani nizi 
polprevodniški detektorjev, npr. kadmij-
cinkov teluridni detektorji in  digitalni 
detektorji rentgenskih žarkov z mrežastim 
priključkom  (PGA)
20e Svinec in šestvalentni krom v 
sestavnih delih, ki so bili projektirani 
posebej za industrijske sektorje, ki ne 
spadajo na področje uporabe direktive 
RoHS, in se uporabljajo kot sestavni deli v 
medicinskih pripomočkih
20f Svinec kot suho mazivo v bakrovih in 
aluminijevih zlitinah za mesta, 
izpostavljena ionizirajočemu sevanju
20g Svinec za vakumska tesnila slikovnih 
ojačevalnikov
20h Šestvalentni krom v nameščenem 
razpršilcu alkalij
20i Kadmij v fluorescentnih zaslonih 
slikovnih ojačevalnikov
20j Svinčevo-acetatni označevalec za 
uporabo v stereotaktičnih okvirjih, ki se 
uporabljajo pri CT in MRI
20k Svinec in šestvalentni krom v delih 
sestavnih delov rabljenih rentgenskih 
cevi, ki so bile dane na trg EU pred 1. 
januarjem 2014, od 1. januarja 2014 do 
31. decembra 2019 pa ponovno 
uporabljene v novih rentgenskih ceveh
20l Živo srebro v paličastih fluorescentnih 
sijalkah za posebne namene.
20m Svinec v steklu katodnih cevi, 
elektronskih komponent in fluorescentnih 
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sijalk
20n Svinec v zlitinah z jeklom, ki 
vsebujejo do 0,35 masnih odstotkov 
svinca, z aluminijem, ki vsebuje do 0,4 
masnih % svinca in v bakrovi zlitini, ki 
vsebuje do 4 masnih odstotko svinca
20o
– Svinec pri spajkah z visokimi 

temperaturami taljenja (npr. v svinčenih 
zlitinah, ki vsebujejo 85 masnih odstotkov 
ali več svinca)
– Svinec v spajkah za strežnike, 
pomnilnike in sisteme pomnilniških polj, 
omrežno infrastrukturno opremo za 
komutacijo, signalizacijo in prenos kot 
tudi za vodenje telekomunikacijskih 
omrežij
– Svinec v keramičnih delih za 

elektroniko (npr. piezoelektrični elementi) 
20p Kadmij in njegove zmesi za električne 
kontakte in kadmiranje, razen za uporabo, 
ki je prepovedana po Direktivi 
91/338/EGS, ki spreminja Direktivo 
76/769/EGS
20q Svinec, uporabljen v ustreznih 
sistemih nožičnih konektorjev 
20r Svinec in kadmij v optičnem in 
filtrskem steklu 
20s Svinec v spajkah, ki so sestavljene iz 
več kot dveh elementov za povezovanje 
med nožicami in ohišjem 
mikroprocesorjev z vsebnostjo svinca nad 
80 in manj kot 85 masnih odstotkov
20t Svinec v spajkah za dokončanje 
važnih električnih povezav med 
polprevodniško ploščico in nosilcem z 
integriranimi paketi vezja Flip Chip
20u Svinec v preparatih za sestavne dele z 
majhnim razmikom (‚fine pitch‘), razen 
konektorjev s svinčenimi okvirji NiFe z 
razmikom 0,65 mm ali manj, in svinec v 
preparatih za sestavne dele z majhnim 
razmikom, razen konektorjev z bakreno-
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svinčenimi okvirji z razmikom 0,65 mm ali 
manj 
20v Svinec v sredstvih za spajkanje za 
strojno spajkanje skozi luknje 
diskoidalnih in ploščatih zaporednih 
keramičnih večplastnih kondenzatorjev
20w Svinčev oksid v tesnilni friti, ki se 
uporablja pri pritrjevanju steklenih 
ploščic za argonske in kriptonske laserske 
cevi

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k prilogi VI – uvodni del.

Predlog spremembe 335
Julie Girling

Predlog direktive
Priloga VI – točke 20 a do 20 j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20a Svinec v spajkah ter priključkih 
komponent in konektorjev naprav za 
slikanje z magnetno resonanco in 
magnetoencefalografijo, ki delujejo na 
temperaturah, nižjih od -50◦C.
20b Svinec v prevlekah nemagnetnih 
komponent, ki se uporabljajo pri slikanju
z magnetno resonanco in 
magnetoencefalografiji, ter spajke, ki se 
uporabljajo za spajanje teh nemagnetnih 
komponent.
20d Svinec v spajkah, ki se uporabljajo za 
sestavljene plošče tiskanega vezja, ki se 
vgrajujejo v polprevodniške detektorje 
digitalnih nizov, npr. kadmijev cink 
telurid in digitalni detektorji rentgenskih 
žarkov z mrežastim priključkom (PGA)
20d Svinec in šestvalentni krom v 
komponentah, ki so bile projektirane 
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posebej za industrijske sektorje, ki ne 
spadajo na področje uporabe direktive
RoHS, in se uporabljajo kot sestavni deli v 
medicinskih pripomočkih.
20e Svinec kot suho mazivo v bakrovih in 
aluminijevih zlitinah za mesta, 
izpostavljena ionizirajočemu sevanju.
20g Svinec za vakumska tesnila slikovnih 
ojačevalnikov
20h Šestvalentni krom v nameščenem 
razpršilcu alkalij
20i Kadmij v fluorescentnih zaslonih 
slikovnih ojačevalnikov
20i Svinčevo-acetatni označevalec za 
uporabo v stereotaktičnih okvirjih, ki se 
uporabljajo pri CT in MRI.
20j Svinec in šestvalentni krom v delih 
sestavnih delov rabljenih rentgenskih 
cevi, ki so bile dane na trg EU pred 1. 
januarjem 2014, od 1. januarja 2014 do 
31. decembra 2019 pa ponovno 
uporabljene v novih rentgenskih ceveh.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k prilogi VI – uvodni del.

Predlog spremembe 336
Horst Schnellhardt

Predlog direktive
Priloga VI a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga VIa
Uporabe glede kategorije 11, ki so izvzete 
iz prepovedi iz člena 4(1)
1. Kadmij v tankoplastnih fotovoltaičnih 
panelih na podlagi kadmijevega telurida

Or. de
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Obrazložitev

Če je področje uporabe odprto, bi bilo treba fotovoltaične module izvzeti iz področja uporabe 
te direktive. Kadmijevega telurida v fotovoltaičnih panelih ni mogoče učinkovito nadomestiti.
V industriji fotovoltaikov so inovacije nenehno prisotne. Potrebna je predvidljivost v smislu 
načrtovanja za prihodnost, če želimo zagotoviti nadaljnji razvoj takšnih inovacij, ki močno 
prispevajo k varovanju okolja, ustvarjanju delovnih mest in gospodarskemu razvoju. Začasne 
izjeme od področja uporabe ne zadostijo temu pogoju.

Predlog spremembe 337
Sabine Wils

Predlog direktive
Priloga VI a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga VIa
Uporabe glede kategorije 11, ki so izvzete 
iz prepovedi iz člena 4(1)

Če ni drugače določeno, se veljavnost vlog 
iz te priloge izteče štiri leta po datumu iz 
člena 2(1a).

Or. de

Obrazložitev

Kadmij je zelo škodljiv za ljudi in okolje. Njegovo uporabo v fotovoltaičnih modulih je treba 
hitro odpraviti. Obstajati mora možnost ugoditve vlogam za začasno izjemo od te direktive. 
Glede na sedanje stanje in razpoložljive podatke se izjema za kadmij v fotovoltaičnih modulih, 
ki ga predlaga poročevalka, zavrne.

Predlog spremembe 338
Jill Evans

Predlog direktive
Priloga VI b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga VIb
Vloga za podelitev izjeme iz člena 4(1) ali 
obnovitev takšne izjeme
Vlogo lahko predloži proizvajalec, 
pooblaščeni zastopnik proizvajalca ali 
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kateri koli udeleženec v dobavni verigi, 
vsebuje pa vsaj naslednje:
(a) ime, naslov in kontaktne podatke 
vlagatelja;
(b) informacije o materialu ali sestavnih 
delih ter specifični uporabi snovi v 
materialu in sestavnih delih, za katere se 
zahteva izjema, ter njene posebne 
značilnosti;
(c) preverljiva in z dokazi podprta 
utemeljitev za izjemo na podlagi pogojev, 
določenih v členu 5;
(d) analiza morebitnih alternativnih snovi, 
materialov ali zasnov na osnovi 
življenjskega cikla, vključno z obstoječimi 
podatki in strokovno pregledanimi 
študijami o neodvisnih raziskavah, in 
razvojne dejavnosti vlagatelja;
(e) analizo razpoložljivosti alternativ, 
opisanih v točki (d);
(f) nadomestni načrt iz Uredbe (ES) št. 
1907/2006, vključno s časovnim 
razporedom za ukrepe, ki jih predlaga 
vlagatelj;
(g) kjer je to ustrezno, navedbo, kateri 
podatek velja za zakonsko zaščitenega, 
vključno s preverljivo utemeljitvijo;
(h) predlog za natančno in jasno 
ubeseditev izjeme;
(i) povzetek vloge.

Or. en

Obrazložitev

Pobuda za predlagano spremembo je bil zelo podoben predlog, o katerem se je razpravljalo v 
Svetu. Poleg besedila, ki je bil predmet razprave v Svetu, ta predlog spremembe poziva k a) 
preverljivi in z dokazi podprta utemeljitvi, b) oceni razpoložljivosti drugačnih možnosti in c) 
vsekakor nadomestitvenem načrtu.
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Predlog spremembe 339
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Priloga VII – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Kjer je to ustrezno, priglašeni organ ... 
(ime, številka)… je izvedel … (opis 
intervencije) … in izdal certifikat: …

črtano

Or. pl

Obrazložitev

Ta točka ni potrebna, saj ni usklajenih standardov, po katerih bi lahko priglašeni organi 
preverili skladnost.


